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Sammanfattning 
Smart Built Environment är ett långsiktigt innovationsprogram vars huvudfokus är 

digitalisering av stadsbyggnadsprocessen. Uppdraget "Digitala detaljplaner med byggrätter i 

3D" är det andra i en serie av fem uppdrag inom projektet "Informationsförsörjning för 

planering, fastighetsbildning och bygglov", som är en del i Smart Built Environment. 

Projektet startade våren 2017 och fokuserar på standardiserade digitala 

myndighetsprocesser. 

 

Syftet med projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och 

bygglov” är att effektivisera stadsbyggnadsprocessen genom smidigare 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 med delprojektet är att visa på 

hur detaljplaneprocessen kan effektiviseras genom att: 

• Studera hur en tredimensionell detaljplan kan underlätta prövningen och skiss-

utformningen i detaljplaneprocessen 

• Visa hur geografisk information kan återanvändas för visualisering och analyser i 

realtid 

• 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 

Digitaliseringen underlättar att gemensamt utveckla idématerial och återanvända geografisk 

information för visualisering och analyser, Dessa resulterar i en tredimensionell detaljplan 

som sedan underlättar prövningen, konceptualiseringen och detaljerade analyser i 

bygglovsskedet. Informationsflödet behöver vara modellbaserat och integrera geodata med 

BIM. I framtiden bör planprocessen bygga på öppna standarder och filformat.  

Intressenter för resultatet av detta delprojekt är alla som deltar i och/eller berörs av 

detaljplaneprocessen som kommunala handläggare, sökande,fastighetsägare, byggherrar, 

medborgare, politiker, myndigheter och organisationer. 

Resultatet av uppdraget kan på sikt förkorta stadsbyggnadsprocessen men framför allt 

förbättra analys, arbetsflöde, gemensam målbild och kvaliteten på beslutsprocessen och 

detaljplanen samt efterkommande bygglovsbedömning. En förbättrad visualisering 

förenklar dialogen mellan byggaktörer och kommunen samt medborgarna och politiken.  

Uppdraget har en utredande karaktär och har bedrivits med ett utforskande arbetssätt. Ett 

antal frågeställningar och idéer har analyserats och testats. Arbetsgruppen har analyserat 

och beskrivit en möjlighet till modellbaserat informations- och analysflöde i en 

objektsorienterad 3D-detaljplaneprocess. Detaljplanen ska kunna användas vidare vid 

analys, fastighetsbildning och i bygglovsprocessen. Arbetsgruppen har även tagit fram 

förslag till fortsatt arbete. 
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Följande frågeställning har behandlats översiktligt och analyserats: 

• Hämta information och inspiration från och samverka med närliggande nationella 

projekt som de olika regeringsuppdragen inom Digital först. 

• Kartläggning av hur samarbetet mellan byggaktörer, kommun, medborgare och politik 

ser ut i planeringsfasen och hur digitaliseringen kan stötta från idé till planförslag. 

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

detaljplaneprocess. 

• Undersöka hur kan BIM, GIS, AR och VR användas 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 detaljplan i 3D. 

• Undersöka möjligheterna för arkivering, lagring och återanvändning av en detaljplan 

med byggrätter i 3D. 

• Studera vilka standarder och gränssnitt behövs mellan olika format för ett obrutet 

informationsflöde. 

• Undersöka hur arbetet förhåller sig till detaljplanestandarden SS 637040:2016 och 

Boverkets allmänna råd för planbestämmelser. 

 

1. Bakgrund och nuläge 
Sveriges stadsbyggnadsprocess behöver utvecklas och bli smartare, öppnare och mer 

effektiv för ett ökat bostadsbyggande. En digitalisering av stadsbyggnadsprocessen kan ge 

ett effektivare samarbete mellan kommun, byggherrar, medborgare och näringsliv, 

myndigheter. Regeringen driver på digitaliseringen av offentlig sektor och byggsektorn. 

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson uttrycker bl.a. att ”Sverige ska bygga 

mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och 

möjligheter”. Stadsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största paradigmskifte hittills i och 

med digitaliseringen och möjligheterna med verktyg som BIM. Ministerns ambition är att 

detaljplaneprocessen ska vara helt digital senast 2021 enligt nationell standard och att 

lagstiftning kring detta sker 2019.  

Smart Built Environment är ett långsiktigt innovationsprogram vars huvudfokus är 

digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Under 2016 gjordes en förstudie för projektet 

”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov” som är en del i 

Smart Built Environment. Detta projekt startade våren 2017 och ska fokusera på 

standardiserade digitala myndighetsprocesser.  

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”.  
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Syftet är att visa hur detaljplaneprocessen kan effektiviseras genom att: 

• Studera hur en tredimensionell detaljplan kan underlätta prövningen och 

skissutformningen i detaljplaneprocessen 

• Visa hur geografisk information kan återanvändas 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 

 

2. Syfte och effektmål 
Syftet med projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och 

bygglov” är att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom smidigare 

informationsflöden av geografiskt material. Uppdraget ”Digitala detaljplaner med 

byggrätter i 3D”s specifika syfte kan förenklat beskrivas med att effektivisera plan- och 

bygglovsprocessen. Detta genom att gemensamt utveckla idématerial och återanvända 

geografiska information för visualisering och analyser som resulterar i en 

tredimensionell detaljplan som sedan underlättar prövningen och 

konceptualiseringen och detaljerade analyser i bygglovsskedet.  

 

Intressenter för resultatet av detta delprojekt är alla som deltar i och/eller berörs av 

detaljplaneprocessen som kommunala handläggare, sökande, fastighetsägare, byggherrar, 

medborgare, politiker, myndigheter och organisationer. Resultatet av uppdraget kan på sikt 

förkorta stadsbyggnadsprocessen men framför allt förbättra analys, arbetsflöde, gemensam 

målbild och kvaliteten på beslutsprocessen och detaljplanen samt efterkommande 

bygglovsbedömning. En förbättrad visualisering 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 digitalt innanförskap, ökad 

medborgarpåverkan.  

• Mer ändamålsenlig och tillgänglig service: enklare 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 integration mellan människor, det ekologiska fotavtrycket minskar.  

• Ökad verkan i samhällsservicen: mer personlig kontakt, ökat och bättre 

vidareutnyttjande av information mer verksamhetsnära utveckling, ökat utbyte där 

mest värde skapas. 
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Effektmål 

En långsiktig effekt kan vara att en 3D-detaljplaneprocess bidrar till att minska totaltiden 

från idé till färdigställande för nybyggnation. Det övergripande effektmålet är att underlätta 

byggandet av fler bostäder. Uppdraget ” Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D” bidrar 

främst till delmålet som handlar om fler nya värdekedjor och affärsmodeller. 

 

Effektmål uppsatta av Smart Built Environment till år 2030:  

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering  

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering  

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

• Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar 

samt nya konstellationer av aktörer. 

 

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-datamodeller  

• Enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM  

• Ökad användning av 3D-geodata  

• Återanvändning av data, livscykelperspektiv  

• Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter och processer. 

 

3. Projektorganisation, metod och frågeställningar 
Delprojektet har löpt under perioden 2017-03-16 – 2017-10-30. Uppdraget har haft en 

utredande karaktär 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 helhetsgrepp om detaljplaneprocessen utifrån PBLs intentioner utifrån uppdraget 

”Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D” till uppdraget ”Digital detaljplaneprocess med 

3D-visualisering och analys.” Möjlighet till ett modellbaserat informations- 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 fastighetsbildnings- och bygglovsprocessen. Arbetsgruppen har även tagit fram förslag till 

fortsatt arbete. Arbetsgruppen har haft fysiska arbetsmöten i Lund var tredje vecka och 

korta avstämningsmöten via Skype varje vecka. Arbetet har delats upp i olika delar som 

löpt parallellt, med två personer i vardera del. Dessa arbetsdelar samt ett antal 

frågeställningar har sedan stämts av och arbetats vidare med i gruppen. 
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Organisation 

Roll Namn Organisation 

Gruppledare tom 2017-07-30 Maria Ljungblom Stockholm stad 

Detaljplaneprocessen 

Gruppledare from 2017-08-01 

Josephine Nellerup Malmö stad 

Detaljplaneprocessen John Hellman Helsingborgs stad 

Geodata, lantmäteri Lina Johansson Helsingborgs stad 

Geodata, bygglov  Sofie Danielsson Höganäs kommun 

Geodata, detaljplaneprocess Jonas Andreasson Lunds kommun 

BIM och informationsflöde Pär Hagberg Tyréns 

 

Genomförande 

Uppdragsarbetet delas upp i delar som löper parallellt och är definierade på följande sätt: 

• Omvärldsbevakning och kommunikation.  

• En digital detaljplaneprocess skapar värde. 

• En modellbaserad kontinuerlig informationshantering. 

• Detaljplaneteknik med 3D-visualisering och automatiserade analyser. 

• Fallstudie ”Visuell detaljplan”. 

• Ett obrutet informationsflöde utan omtolkningar. 

• Transformering - digitalisera inte analoga arbetssätt. 

 

4. Arbetsformer: 
Gruppen har delats upp i tre team om två personer som sedan arbetat vidare med 

frågeställningarna som är listade ovan under rubriken Projektorganisation, metod och 

frågeställningar. Gruppen har haft två möten med referensgruppen samt expertgruppen. 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 i gruppen har också varit med på 

studiebesök på Kommunal- og moderniseringsdepartementet och Kartverket i i Oslo. 

Gruppdeltagare har deltagit i de andra gruppernas arbete (grupp 1, 3 och 4) för att 

sammanfoga både de strategiska delarna och de tekniska lösningarna. Vi har studerat hur 

olika standarder för informationsflöde i processen. Det pågår ett antal initiativ nationellt 

som berör samhällsbyggnadsprocessen i stort och detaljplaneprocessen speciellt. Vi har på 

olika sätt haft avstämningar med följande projekt/initiativ: 

• Digitalt först: Lantmäteriets regeringsuppdrag att verka för en smartare 

samhällsbyggnadsprocess 

• Digital först: Boverkets regeringsuppdrag att utreda en reglering av den tekniska 

utformningen av detaljplaner så att planinformationen blir återanvändningsbar. 

• Får jag lov: Boverkets initiativ tillsammans med kommuner, näringsliv och 

utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen. 



 
 

  Sida 8 (19) 
 
 

SMART PLANERING FÖR BYGGANDE 

• Nationella riktlinjer för BIM: Ett projekt under Smart Built 

Environment/Standardisering som syftar till att samla och publicera 

branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information 

för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda 

miljön. 

• Testbäddsprojekt: Ett projekt under Smart Built Environment som ska utveckla en 

testmiljö för digitalisering av plan- och byggprocesser. 

 

5. Tidplan: 

Tidplanen har förskjutits några månader. Gruppledaren fick förhinder under våren på grund 

av svår tidsbrist och byte av arbetsgivare och tjänst. Hel vakans under juni – augusti. En av 

gruppdeltagarna övertog rollen som ny gruppledare i augusti. Gruppdeltagaren blev inte 

ersatt med ny deltagare. Arbetsgruppens personresurser minskade därför från maj månad. 

 

 

6. Budget 

Projektet har varit mer omfattande än den beräknade budgeten. Vi har också sett uppdraget 

ur ett större perspektiv än bara in- och utdata i 3D. Det agila arbetssättet innebar också en 

öppen utforskande process under våren som även innebar att vi inte använde resurserna 

effektivt i början, men vår bedömning är ändock att vi skulle överskridit den ursprungliga 

projektbudgeten på grund av omfattningen av projektet och behovet av att ta ett större 

helhetsgrepp på utredningsuppdraget. 

 

Projektbudget och utfall 
 Antal Timmar A-

pris 

Summa Timmar egen tid 

Arb.grupp 2  Budget Utfall  Budget Utfall Budget Utfall 

Gruppledare 1 220 300 500 180000  100 150 

Gruppdeltagare 5 50 75 500 200000  50 35 

Resor Sthlm – 

Skåne 

4   1500 6000    

Studieresa Oslo 2   2000 4000    

Workshop    3000 3000    

Summa     393000    

 

7. Kommunikation och synliggörande av resultat 

Gruppdeltagare har haft möte med Boverket om deras två projekt ”Får jag lov” och ”Digital 

först - Digitala detaljplaner” och Lantmäteriet om deras 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 

upplägget. 
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Konferensmedverkan:  

▪ Geoforums konferens ”Arbeta smart inom planering och byggande”. 

▪ SamGIS Skåne årskonferens 

▪ SKL Detaljplanekonferens 

▪ Samverkan Skåne 

▪ Boverkets kompetensdagar 

Nätverk: 

▪ Boverket 
▪ Kommuner 

▪ Konsulter 

▪ Lantmäteriet 

▪ SKL 

▪ Referensgrupp  

▪ Nyckelkontaktpersoner 

 

8. Fallstudie och utvärdering  

Detaljplaneteknik i tre dimensioner innebär nya krav och förutsättningar inte bara på data 

utan även på processen och presentationen. Informationen i digitala detaljplaner 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 ärendehanteringen.  

Tredimensionella detaljplaner kan presenteras med tekniker som VR eller AR och ska 

utnyttja de förutsättningar som finns i BIM. Genom att använda moderna verktygsmöjligheter 

går det att förbättra kvaliteten, tydliggöra syftet och spara tid. Analyser och skisser ska göras 

kompatibla, dvs utbyte mellan de olika aktörerna ska ske utan informationsförluster. Vid 

skapandet av en plan ska handläggare utgå från ursprungsdata. Omtolkning av data ska 

undvikas. Detta ställer krav på planförutsättningar som ska ingå i planprocessen. T ex ska 

en fördjupad översiktsplan eller ett planprogram var maskinellt läsbar för 

detaljplaneverktyget, liksom all annan information. Data får gärna utbytas som öppna data 

tillgängliga för alla.  

 

Grundkartan, eller dess motsvarighet, behöver standardiseras som en landskapsmodell i tre 

dimensioner och alltid vara uppdaterad i realtid, i stället för dagens statiska. Den behöver 

rymma både geografiska fakta, statistik och omgivande stadsplanering samt övriga 

planeringsriktlinjer. Svensk geoprocess standarder ska vara norm. Detta kan innebära att 

nybyggnadskartan 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. Begreppet plankarta och planbeskrivning försvinner och 

ersätts av en digital datamodell som innehåller alla beskrivningar på objektsnivå. Plankartan 

blir en XML-fil som blir juridiskt bindande. Genom en rapportgenerator kan läsa de digitala 
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objekten i den moderna formen av digital detaljplan, skapad i modelleringsplattformen, 

skapas detaljplanens övriga handlingar i form av renderingar och beskrivningar. 

 

Presentation av den moderna detaljplanen ska inte ske i dagens form, utan snarare 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 förbättras. Förståelsen för plandokumentet 

redovisat som 3D-modell är mycket bättre än som dagens papperskartor. 

Illustrationsbeskrivningar med olika möjliga utföranden i en plan är lättare och bättre att 

göra med modern teknik jämfört med dagens illustration som följer med planhandlingen. 

Oftast tror lekmannabetraktaren att det är illustrationen som är resultatet av planen. Gå inte 

via halvdigitala lösningar såsom PDF-varianter av dagens detaljplan. PDF bör endast 

användas vid behov dokumentera ”fryst” information. 

9. Resultat och slutsatser  

Sveriges stadsbyggnadsprocess behöver utvecklas och bli smartare, öppnare och mer 

effektiv för ett ökat bostadsbyggande. En digitalisering av processen kan ge ett effektivare 

samarbete mellan kommun, byggherrar, medborgare och näringsliv, myndigheter och 

organisationer samt civilsamhället. 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 är komplex och berör många 

olika aktörer, internt och externt. Det krävs därför ett nationellt verksamhets-

planeringsystem som kommunerna kan använda tillsammans med alla inblanda aktörer, 

internt och externt. Digitaliseringen kan ge planprocessens olika aktörer, som kommun och 

byggherre, gemensamma arbetssätt och målbilder vilket ger en effektivare 

stadsbyggnadsprocess. Den stora vinsten och nyttan av 3D-detaljplaner ligger därför inte i 

den lagakraftvunna detaljplanen utan i den analys och framtagandeprocess som ligger 

inom detaljplanearbetet och i de efterkommande processerna och deras analyser.  

 

En effektivare, smartare och öppnare detaljplaneprocess utifrån ett digitaliseringsperspektiv: 

• Öppen, gemensam och överlämningsvänlig process som främjar samarbete internt 

och externt 

• Visuella analyser i realtid, automatiserade och geografiska 

• Pedagogiskt, rättssäkert, tillgängligt och användarvänligt material 

• Transparanta beslutsprocesser med förståeligt underlag stärker tilliten till 

myndigheten 

• Medborgardialog för ökad inkludering och delaktighet stärker demokratin 

 

Vi behöver tillsammans förstå stadsbyggnadsprocessens olika skeden och vilken 

detaljeringsgrad som hör hemma i detaljplan respektive bygglov. Vi behöver se samma 

utvecklingspotential i detaljplanens idéskissförslag.  
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Tolkningen av dagens detaljplaner är problematisk. Olika platser kräver olika 

regleringsbehov utifrån detaljplanens huvudsyfte som ger behov av visualisering för 

gemensam tolkning. Det är stora skillnader mellan olika projekt och kommuner, 

dimensioner och svårigheter.  

 

Analys och gestaltning är en viktig del i en medskapande och effektiv detaljplaneprocess. 

Vi behöver möjlighet att tolka volymer, höjder och innehåll likartat. Visionen är en 

modelleringsplattform med automatiserade analyser i realtid och pedagogiska beslutsunderalg 

i en gemensam process, med en modellbaserad kontinuerlig informationshantering. 

Plattformen ger bättre analysprocesser, kvalitetssäkert beslutsunderlag och medborgardialog 

samt ger förutsättningar för en smartare bygglovsprövning. För en fullvärdig 

modelleringsplattformen ställs krav på digital geografisk information från tidigare 

processer. Att koppla ihop BIM och GIS med fokus på detaljplanens utformnings- och 

analysprocess är nyckeln till framgång. Detaljplaneremisser vid samråd och granskning blir 

då mycket mer tillgängliga och förståliga, ex hur byggnader, arkitektur, kulturmiljö, 

volymer, höjder och innehåll planeras utformas och hanteras. 

 

Sverige behöver en modelleringsplattform för upprättande av digitala detaljplaner med 3D-visualisering och 

analyser i realtid. 

 

Ärenden behöver hanteras digitalt hela vägen genom handläggningen. Informationen i 

digitala detaljplaner behöver vara sökbar och tillgänglig och kunna utbytas, återanvändas 

och vidareanvändas inom många olika områden och av många olika aktörer ex 

bygglovssökanden. Informationen ska också kunna läsas tillsammans med övrig geografisk 

information, vilket sparar tid och ökar kvaliteten är ärendehanteringen.  

Begreppet plankarta och planbeskrivning försvinner och ersätts av en digital 

beräkningsmodell som innehåller alla beskrivningar på objektsnivå. Genom en 

rapportgenerator som kan läsa de digitala objekten i plattformen skapas DP övriga 

handlingar. 
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Ett stort värde ligger i att i 3D-analysera olika aspekter, som bullernivåer, utifrån olika planförslag.  

 

Modellen med automatiserade analysdelar stöttar tolkningen av detaljplanen, snarare än att 

vara en visningsplattform. BIM kan i detaljplaneprocessen visualisera och underlätta 

uppfattningen av stadsrummens storlek, form och användningsmöjligheter, tänk 

labbverkstad som Minecraft användarmässigt, anpassad för 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 bygglovsprövning utan informationsförluster 

utifrån en 3D-detaljplan i modelleringsplattformen, där bygglovsprövningens analyser och 
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byggnaders arkitektur kan bearbetas. Detaljplanens information kan därefter användas av 

tredje part för att upprätta olika typer av tjänster.  

 

Många av våra medborgare är virtuell vana och förväntar sig lättillgänglig geografisk information i 3D, 

exemplen från spelvärlden är oändliga.  

 

Vi behöver utveckla medborgardialogen med hjälp av digitalisering och visualisering. Vår 

tanke är att modelleringsplattformen ska utformas så att den underlättar möjligheten till 

visualisering och pedagogisk beskrivning av aktuellt förslag vid remiss, samråd och 

granskning för medborgare, sakägare och andra. AR skulle kunna användas för workshops i 

skala 1:1 för att gemensamt få fram lämpliga stadsbyggnadsförslag som tar vara på platsens 

förutsättningar, för att sedan bearbetas vidare i den gemensamma plattformen på kontoret. 

Verktyget behöver vara lika lätt att använda som IKEA köksmodellering för de mindre 

okomplicerade projekten. För den professionella marknaden och för kommunens egen 

fysiska planering krävs en utökad plattform som klarar avancerad Big data och 

automatiserade analyser.  

 

I vårt arbete med utformningen av en digital detaljplaneprocess har vi fått stor inspiration 

och erfarenhetsutbyte genom vårt studiebesök i Norge, som kommit långt i digitaliseringen 

av detaljplaneprocessen. Vi har prövat hur en visuell 3D-detaljplan skulle kunna se ut 

genom att testa olika detaljeringsnivåer, planbestämmelser, utseende och form för att belysa 

olika möjligheter och problem. Vi har testat hur utformning av allmän plats kan visas, i 
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detta fall gatumark, och hur förekomsten av utformningsbestämmelser 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. En fastställd 3D-detaljplan 

ger stort värde och ramverk, för utformningen och prövningen av det arkitektoniska 

utförandet av byggnader i modelleringsplattformen i bygglovsprocessen. Eftersom 

byggnadsförslaget i bygglovsprocessen ska prövas mot detaljplanen, dvs bygglovets BIM-

format ska prövas mot detaljplaneformatet genom ett konverteringsverktyg (t.ex. FME). 

Endast de detaljplaneobjekt som är relevanta för uppgiften blir utdata.  

Urval och sortering baseras på standarder som SS 637040:2016, Boverkets allmänna råd för 

planbestämmelser, Geografisk information detaljplan, Svensk geoprocess, filformatet IFC, 

klassificeringssystemet CoClass. Utdataproceduren bör automatiseras. 

 

Detaljplanen får enligt PBL inte reglera mer än vad detaljplanens huvudsyfte kräver. 

Detaljplaneverktyget ska användas 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 möjliggöra för en specifik byggnad 

utan för en mängd olika byggnader inom de angivna gränserna.  

 

Vår fallstudie bygger på en tredimensionell tillämpning av Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900) och ett behov av att ändra lagstiftningen bedöms inte finnas. I praktiken handlar 

den tredimensionella detaljplanen om en ändring av hur informationen i dagens 

tvådimensionella detaljplaner representeras men ingen betydande ändring av vilken 

information som detaljplanen innehåller.  

 

Indata från skissande arkitekt till detaljplanen för validering. 
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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 

avseende utveckling och vid införskaffande av systemen till användarorganisationerna. I ett 

nationellt perspektiv behöver detaljplanernas informationsstrukturer likriktas. Vi har idag 

flera standarder. Det är dock ett problem att de inte är tvingande och att de inte heller 

fullt ut är integrerade med varandra, dvs gränssnitt och leveransspecifikationer 

behöver utvecklas. Även arbetsprocesserna kring detaljplanerna kan vinna på att likriktas 

nationellt. Genom gruppens arbete har vi identifierat nästan många informationsstrukturer 

och arbetssätt som vi undersökt kommuner, d.v.s alla kommuner hanterar sin 

informationsstruktur och process på sitt eget sätt. För de kommuner som har leverantörer 

som implementerat standarden i sina verktyg är informationsstrukturen dock lika även om 

processen inte är det. För att kunna lagra information digitalt krävs nationellt 

standardiserade och öppna filformat samt leveransspecifikationer. Målet är att låta 

maskinerna göra det som de är bra på för att frigöra tid för människor att utföra de uppgifter 

människor är bättre på. Processernas aktiviteter behöver kategoriseras utifrån ett människa-

maskinperspektiv, det blir då enklare att ställa krav på hur lösningarna ska utformas.  

Summering av slutsatser 

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 bygglovsprövningarna och deras analyser. 

Digitaliseringen gör att vi tillsammans kan medskapa, skissa, gestalta och tolka byggnader, 

arkitektur, kulturmiljö, volymer, höjder och innehåll likartat. Modelleringsplattformen ger 

möjlighet att koppla ihop AR, VR, BIM och GIS med fokus på detaljplanens utformnings- 

och analysprocess. Grundkartan behöver ersättas med en modern modell med grunddata i 

realtid, standardiserad enligt Svensk Geoprocess i en 3D-landskapsmodell, som innehåller 

både geografiska fakta, statistik (befolkningsmängder, arbetsplatser, trafikmängder, 

översvämningskartering, buller, solljus mm.), och omgivande stadsplanering och 

planeringsriktlinjer. Det behövs under detaljplaneprocessens skissutformningsskede 

automatiserade analyser i realtid, för exempelvis buller, dagsljus, trafikmängder, 

stråkstudier, space syntax mfl. Modelleringsplattformen underlättar också pedagogisk 

beskrivning och politiska beslutsunderlag och medborgardialog för medskapande. Den ger 

också tillsammans med den lagakraftvunna detaljplanen ramverk för bygglovsprövningens 

prövning och gestaltningsutformning i BIM samt möjliggör automatiserade 

fastighetsbildningar och nybyggnadskartor. 

 

Ju fler paradigmhopp som kan göras desto mer kan den offentliga sektorn komma ikapp 

utvecklingen. Gå inte stegvis! Börja nu! Det finns inget att vänta på. Transformera i stället 

för att digitalisera analoga arbetssätt! Det räcker inte bara med de ständiga förbättringarna 
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av befintliga processer. Utveckla smartare arbetssätt i stället för att digitalisera analoga 

arbetssätt. Sluta med papperssigneringen och gör inte halvdigitala lösningar som PDF-

varianter av dagens detaljplan. PDF-formatet är utmärkt som presentationsformat men är 

inte ett arbetsformat. Prioritera detaljplaneprocessen då den står för den del där 

digitaliseringen kan spara mest tid.  

 

Rekommendationer, förslag på fortsatt arbete 

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 på nationella testbäddar för att utveckla vårt förslag modelleringsplattformen till 

funktionsstandard 

Kommunal nivå 

Steg 1: 

• Satsa på kompetensutveckling för alla aktörer internt och externt kring 

detaljplaneprocessen 

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

• Kräv att kommunerna tar fram visualiseringsriktlinjer med vision, mål och önskade 

effekter samt strategisk prioritering. Ska innehålla riktlinjer och rutiner för 

modellering, analysering, visualisering, medborgardialoger, ajourhållning för data 

samt verktyg 

 

Steg 2 

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

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

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

realtid 

• Satsa på lokala demonstrationsprojekt och delta i nationella testbäddar för 

modelleringsplattformen 

 

Steg 3 

• Utveckla bygglovsprocessen utifrån 3D-detaljplaner 

• Förbättra befintliga detaljplaner genom digitalisering 

• Digitala arkiv och arkivering i 3D, öppet och söktbar för alla 

 

Branschen 

• Delta aktivt i kompetensutvecklingen tillsammans med kommunerna kring 

detaljplaneprocessen 

• Gör en gemensam verksamhetsplanering för detaljplaneprocessen 
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• Arbeta gemensamt med kommunen i visuella gestaltningsskisser i AR och VR i 

detaljplaneprocessen 

• Delta i nationella och lokala demonstrationsprojekt för att utveckla vårt förslag till 

modelleringsplattformen. 

 

10. Måluppfyllelse 

 

Följande frågeställning har behandlats översiktligt och analyserats: 

• Hämta information och inspiration från och samverka med närliggande nationella 

projekt som de olika regeringsuppdragen inom Digital först. 

• Kartläggning av hur samarbetet mellan byggaktörer, kommun, medborgare och politik 

ser ut i planeringsfasen och hur digitaliseringen kan stötta från idé till planförslag. 

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

detaljplaneprocess. 

• Undersöka hur kan BIM, GIS, AR och VR användas 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 detaljplan i 3D. 

• Undersöka möjligheterna för arkivering, lagring och återanvändning av en detaljplan 

med byggrätter i 3D. 

• Studera vilka standarder och gränssnitt behövs mellan olika format för ett obrutet 

informationsflöde. 

• Undersöka hur arbetet förhåller sig till detaljplanestandarden SS 637040:2016 och 

Boverkets allmänna råd för planbestämmelser. 

 

 

I vilken mån har projektet lyckats uppnå de uppställda målen 

Projektet har lyckats över förväntan, mycket på grund av ett fint samarbete och en hög 

kompetensnivå i gruppen. Eftersom detaljplaneprocessen är en nyckeldel i 

stadsbyggnadsprocessen är det avgörande att denna definierar vad som behöver avropas 

från tidigare skede och tydliggör vad den löser för problemställningar. Den digitala 

detaljplanen ger ett ramverk för nästa skede som grund för vidare prövning i 

stadsbyggandet. Arbetsgrupp 2 bidrar till de övriga fyra arbetsgrupperna med kompetens 

och erfarenhetsutbyte i ett av Sveriges mest angelägna projekt för en ”Effektivare, smartare 

och öppnare stadsbyggnadsprocess”. 

Har projektet levererat något utöver de avsedda projektmålen? 
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Projektet har tagit sig an ett större uppdrag än det begränsade ”Detaljplan med 3D-

byggrätter” och i stället tagit sig an helhetsfrågan kring ”Digital detaljplaneprocess med 3D-

visualisering och automatiserade analyser”. 

 

Inför projektarbetet identifierade vi följande förutsättningar och risker  

Förutsättningar för att uppdraget ska nå sitt mål är att: 

• Alla projektmedlemmar kan lägga den tid de är ålagda på projektet inom tidsramarna 

för projektet – om inte allokeras mer resurser 

• Att projektmedlemmarna gemensamt täcker upp de kompetensområden som behöver – 

om inte allokeras mer resurser 

• Att teknik finns tillgänglig för att utföra tester i en mockup 

• Att samarbetet fungerar trots att fysiska möten inte kan ske så ofta 

Risker som finns för att uppdraget inte ska nå sitt mål är att: 

• Definitionen av uppdraget är för omfattande för att kunna uppnå ett fullständigt resultat 

på den givna tiden, i detta fall kommer ansökan om mer tid att läggas in. 

• Att någon projektmedlem får förhinder eller av annan anledning inte kan utföra sitt 

arbete. I detta fall måste ny projektmedlem med motsvarande kompetens hittas. 

• Att syftet med uppdraget missuppfattas. I detta fall måste projektledningen hjälpa till att 

styra åt rätt håll. 

 

Vi har under projektet arbetat upp en kunskap både vad gäller processen, befintliga 

standarder och verktyg. På dessa kunskaper har vi baserat våra slutsatser och förslag. 

Inför en eventuell fortsättning hade vi gruppdeltagare önskat medverka med inspel 

till de arbetsgrupper som skall ta arbetet vidare. En första insats vi känner är 

angelägen är att våra tester behöver verifieras i ett flertal testbäddsprojekt där bl.a. 

modelleringsplattformen och verksamhetsplaneringssystemet behöver utvecklas.  

 

Bilagor:  

• Projektrapport  

• PowerPoint  

• Presentation Leveransspecifikation 
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