
DAD
Digitalisering av detaljplaner



Uppdraget 2016

”Digitalisera alla befintliga detaljplaner, upprättade från PBL 87 och 

framåt, i enlighet med SIS-standarden och Boverkets 

bestämmelsekatalog”

6 månader - Ca 1600 detaljplaner



Faser i projekt DAD



Projektorganisation, fas 2 



Samarbeten

Boverket

Lantmäteriet

Helsingborg

Mariestad

Höganäs

Sollentuna

Stockholm

Kävlinge

Partille

Mölndal

Kungälv

Kungsbacka

Borås

DigSam – del av 

Smart Built

Environment

- Nationell plattform 

för digitalisering av 

detaljpalner

(Örebro)



Arbetssätt för digitalisering av 
detaljplaner



Arbetssätt för digitalisering av detaljplaner

Två arbetsätt 

Digitalisering av 

befintliga planer

…i enlighet med SIS-standard och 

Boverkets bestämmelsekatalog

Upprättande av 

nya detaljplaner
…i enlighet med SIS-standard och 

Boverkets bestämmelsekatalog



Organisation

Kvalitetsgrupp
Planhandläggare, Plantekniker, LM, 

Bygglov, Jurist

Samordnare

Vektoriserare
Plantekniker

Plantolkare
Planhandläggare och 

bygglovshandläggare



Arbetssätt för digitalisering av detaljplaner

Upprätta ny detaljplan Digitalisera bef. detaljplan

Intern bestämmelsekatalog



7 veckors testperiod  

Digitalisera 8 st planer

2 digi-team

Granskning av kvalitetsgruppen

• ny detaljplan upprättad efter ny bestämmelsekatalog

• befintlig semidigital plan (dwg-format)

• befintlig analog plan (pappersformat)

• ändringsplan

• upphävande av detaljplan

• ny plan som ersätter befintlig plan eller del av befintlig plan 



Erfarenheter av testperioden 

Gränser

•Fastighetsgränser och plangränser 

stämmer ej överens

•Fastighetsgränser som ej är 

fastsällda

•Byggrätter och bebyggelse 

stämmer ej överens

•Rättelser



Erfarenheter av testperioden 



Erfarenheter av testperioden 



Erfarenheter av testperioden 



Erfarenheter av testperioden 



Slutsatser

”Hur den digitaliserade planinformationen ska 

användas är avgörande för hur den digitala detaljplanen 

upprättas, på hur tolkningar av bestämmelser görs och 

med vilken upplösning man sparar informationen.”

- Slutrapport DAD fas 2



Slutsatser – Inför/under 
implementeringen 

• Användning och redovisning av slutprodukt bör fastslås innan digitalisering 

av detaljplaner påbörjas - vilken information och statistik vill man visa och 

presentera och vilka kommer använda e-tjänsterna? 

• Princip för generella tolkningsregler och synkroniseringar av intilliggande 

detaljplaner bör tas fram 

• Fastighetsgränserna bör fastställas innan detaljplanegränserna digitaliseras. 

I annat fall bör avvikelser noggrant dokumenteras och redovisas. 

• Beslut om hur mycket ska bestämmelser delas upp. Behöver platsspecifika 

bestämmelser vara analyserbara så som utformningsbestämmelser t.ex.? 

• Hanteringsplan för nullitetsbestämmelser, upptäckter av svartbyggen och 

rättelser i befintliga detaljplaner bör tas fram 



Slutsatser

• Nationellt lika / Regionalt lika 

• DAD vill göra rätt från början

• Samarbeta med kommuner, lantmäteri, Boverket, programvaruleverantörer 

– en förutsättning för att lyckas



Kontakt:

anela.mahmutovic@sbk.goteborg.se

anna.samuelsson@sbk.goteborg.se


