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Roadmap digitalisering

Digitalisera, samla och 
strukturera data.
Kräver: 
standardiserade 
informationsmängder
Utpekade 
informationsägare
God 
versionshantering/bra 
metadata

Digitalisera 
arbetsflödet.
Kräver: 
standardiserade 
effektiva processer –
tidiga mänskliga 
möten med stöd av 
digitala verktyg

Möjliggör digital 
dialog.
Kräver: Juridisk 
utveckling/tolkning
Öppna data
Säkra e-leg
Standardiserade 
överföringsformat

Automatisera.
Kräver: Juridisk 
utveckling
Ändrat mindset



Vad är en digital 
detaljplan?

En digital detaljplan lagras på ett sätt så att information om 
gränser och planbestämmelser kan utbytas mellan olika 
system och användare. 



Så kan vi använda digitala detaljplaner

• I den egna verksamheten 

•E-tjänster och automatisering 

•Kommunikation 

•Statistik och analyser 

•Smartare samhällsbyggnadsprocess

• Innovation



Det finns en standard – använd den!

Utan krav på att använda bestämda definitioner och 
standarder blir det ingen digital kommunikation

• SS 637040:2016 (hämta gratis via e-nav eller SIS 
webbsida) Den gällande standarden för 
detaljplanebestämmelser beskriver ett tekniskt 
överföringsformat av planinformation.

• Standarden förutsätter Boverkets 
planbestämmelsekatalog.



Nyttor med att följa standarden

• Intentionen med planen säkerställs

• Effektivare och säkrare 
samhällsbyggnadsprocess
• Informationen blir rättssäkrare 
• E-tjänster för bygglov
• Bättre och enklare kommunikation med 

medborgare och företag
• Enklare att sprida informationen till andra 

förvaltningar, te x VA och bostadsbolag
• Underlätta kommunens kontakter med 

Länsstyrelsen och andra myndigheter

• Skapa leverantörsoberoende

• Underlätta för övriga intressenter



Det pågår mängder med aktiviteter

• Digitalt först

• Smart Built Environment

• Får jag lov? 

• Testbädd för utbytesformat

• Nationellt utökat planregister på g ??

• Boverkets handledning… kommer



• Planinformationen följer norsk standard (SOSI)

• Rekommendation om tillvägagångssätt finns 
framtagna ( vägledningar)

• Upphandling med tillhörande kravspecifikation 
utförd

• Statlig medfinansiering av kommunerna 
digitaliseringsarbete

• Planeringsunderlaget (DOK) är specificerat och 
kvalitetssäkrat

• … 3D typhus kan användas i etjänst.



Idag gör vi så här

• Planen produceras med stöd av ett 
CAD- eller GIS-baserat program

• Kommunen lagrar planinformationen i 
form av CAD-filer eller GIS-skikt

• Planerna blir georefererade och kan 
presenteras i en planmosaik.

• Planhandlingarna tillgängliggörs via 
hemsidan som pdf-dokument.

• Planerna registreras även i 
fastighetsregistret och vissa 
kommuner arkiverar dem digitalt i 
Lantmäteriet digitala arkiv Arken.











Med digital detaljplan menar vi

• vektoriserade ytbildade detaljplaner

• med tolkade planbestämmelser enligt 
standard

• i geografiskt rätt läge och

• i samstämmighet med fastighetsregistrets 
berörkrets

… som i förlängningen skulle kunna lagras i 
ett nationellt utökat planregister eller i någon 
form av nationellt tillhandahållande…



Se upp med olika ambitionsnivåer…

Planmosaiker i olika skepnader:

PDF

Vektor
(plandatabas)

Geografisk vektor
(plandatabas)



Tankar om vägval

IDAG börjar 
Vi

7/11 Nya detaljplanerBefintliga detaljplaner
Färska, halvgamla och riktigt gamla



Tankar om metod

Två olika tolkningar behöver göras:

• Geografisk tolkning samt avstämning mot 
berörkrets (läge)

• Bestämmelsetolkning (innehåll) enligt 
planbestämmelsekatalogen

Dokumentera tolkningen för spårbarhet och 
trovärdighet



Tankar om kvalitet

• Kvalitetssäkra fastighetsgränsernas läge om kvaliteten 
påverkar den digitala planen! 

• Undersök skillnaderna mellan kommunens och 
Lantmäteriets planytor.
• Lista skillnaderna och analysera motsättningarna
• Om skillnader finns: kontrollera berörkretsen
• Rapportera in brister till Lantmäteriet enligt DRK-avtal för att 

meddela och ev möjliggöra intresse för synkronisering

• Möjlighet att påföra kommunal aktbeteckning i 
planregistret. Maila: op-fastighet@lm.se

mailto:op-fastighet@lm.se


Tankar om kompetens och 
resurser

• Gör det själv!

• Specialistkompetens krävs: 
• Bygglovshandläggare
• Planhandläggare
• Lantmätare
• GIS-ingenjörer

• Tillsätt en komptensgrupp som kan avgöra svåra tolkningsfall 
enhetligt

• Då planbestämmelsekatalogen inte ger stöd - kontakta Boverket!



Pannkaka i Floda

• Finns genvägar att ta?

• Finns halvsnygg lösning?



Länkar

SIS, Applikationsschema för planbestämmelser

https://www.sis.se/produkter/naturvetenskap-och-tillampad-
vetenskap/astronomi-geodesi-geografi/ss6370402016/

Boverket, PBL Kunskapsbanken

http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/

Lantmäteriet, Digitalt först- för en smartare samhällsbyggnadsprocess

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/digitalt-forst/

https://www.sis.se/produkter/naturvetenskap-och-tillampad-vetenskap/astronomi-geodesi-geografi/ss6370402016/
http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/digitalt-forst/


Tack för er uppmärksamhet!

Mikael Johansson, informationsutvecklare

mikael.johansson@lm.se, 0521-262580 
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