
Vem är jag?!

Marcus Ygeby
Har arbetet över 20 år i både privat och offentlig sektor 
som projektör, chef/ledare inom GIS, BIM och It-system.  

Arbetat med strategier och utveckling inom dessa 
områden

Banverket, Sweco, Lantmäteriet



Smartare 
samhällsbyggnadsprocess

Gemensam färdplan mot en digital samhällsbyggnadsprocess, med fokus 
på steg 1 - informationshantering.

Information till intressenter



VARFÖR NATIONELL DIGITALISERING AV 
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN?

MK



Varför nationell digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”

Ökad 
hållbarhet

Ökad 
rättssäkerhet

Ökad 
effektivitet

Minskade 
kostnader



HUR TAR VI OSS DIT?

MY



Stegen mot en digital samhällsbyggnadsprocess

Digitalisera, samla och 
strukturera data – säkra 
informationshanteringen

Digitalisera arbetsflödet

Möjliggör digital dialog

Automatisera



Lösningen

Informations
plattform

Fastighetsbildningslagen



Idé

Fastighets
bildning

Beslut 
Detaljplan

Detalj
projektering

Byggnation/Rivning

Samhällsbyggnadsprocessen



Brister i samhällsbyggnadsprocessen idag

• Informationen inte tillgänglig eller svår att använda
• Analoga mellansteg
• Förlust av information vid överföringar
• Okunskap om helheten
• Kompetens- och kapacitetsbrist

2D/3D3D/2D
3D/2D3D/2D 3D/2D

Mark-
användning

Fastighets-
bildning

Detaljplan

Bygglov

Mark-
beredning

Byggfas Förvaltning

3D/2D
3D/2D

3D
3D



Varför har vi inte nått längre?

• Lagstiftningen stöttar inte en digital process

• Organisationsövergripande styrning och samverkan saknas

• Finansieringsmodeller stödjer inte utveckling av den 
digitala processen

• Kompetens- och kapacitetsbrist

• Brist på öppna data



*Etapp 1 (2019–2022): Detaljplan, byggnad, marktäcke.
*Etapp 11 (2022-2027): Utifrån regeringens ambition.
(Övriga aktuella informationsmängder är: Markdetaljer, markanvändning, övrig väg, adress, ortnamn, planer, bestämmelser och fastighet. bild, höjd och djup, geodetisk 
infrastruktur, adress, vatten, transportnät, administrativ indelning, geologi och tekniska försörjningssystem)

• Digitalt obruten informationsprocess, som stöd 
för ett effektivt och hållbart ökat 
bostadsbyggande.

• Informationen* är enhetlig, nationellt tillgänglig 
och återanvändbar för automatiska metoder

• Dialog är möjlig digitalt och bygger på att 
samtliga aktörer läser informationen från 
gemensamt åtkomliga underlag

Strategiskt mål 2027



VAD GÖR MYNDIGHETERNA? VAD HÄNDER NU?

MK



• Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata
Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021

• Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för 
informationsutbyte
Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021

• Uppdrag att driva en kompetenssatsning om  digitaliseringens 
möjligheter i plan- och byggprocessen 
Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 1/12 2020

• Uppdrag att etablera en nationell digital infrastruktur för 
standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen
Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 31/1 2022

• Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL 
Ansvarig myndighet: Boverket Slutrapporteras: 31/8 2020

PÅGÅENDE 
REGERINGSUPPDRAG



Vad blir resultatet av pågående regeringsuppdrag?

• En sammanhållen svensk modell för digital 
informationshantering kommer att ha formats.

• Nationellt kommer vi ha byggt lösningar och tjänster 
för informationshantering inom och med offentlig 
sektor, vårt fokus är inom samhällsbyggnadsområdet.

• Informationshantering har blivit en viktig 
kärnverksamhet i kommuners och myndigheters 
uppdrag



VAD BETYDER DET FÖR ER?

MK



Tidplan

Föreskrifterna om
detaljplan ska tillämpas

1 jan 2022

Möjligt att ansluta
Till Lantmäteriets plattform

1 jan 2021



Vad betyder det för kommunerna?

Åläggs att tillgängliggöra 
digital planinformation 

nationellt, på ett 
standardiserat sätt.

1 2 3 4

Erbjuds kostnadsfri* 
anslutning till en 

tillgängliggörandelösning.
Datavärdskap.

Som konsument få 
åtkomst till samtliga 

informationsmängder.

Viktig part i en nationell 
datadelning.

*Kostnader för anslutning, säkerställande av validering, klassificering och taggning av informationen i detaljplanen enligt standard 
för digital detaljplan samt lagring och tillgängliggörandetjänster betalas av särskilda anslag



• Stora som små – drar nytta av 
varandras erfarenheter

• Vi har tillsammans ett uppdrag. Ni får 
stöd av oss myndigheter på vägen.

• En viktig part i en nationell 
datadelning

• Genom anslutning till kommande 
nationella lösningar får ni åtkomst till 
samtliga informationsmängder från 
samtliga aktörer

• Viktigt att kommunen skapar interna 
processer för att säkra en 
informationshantering som ger 
kvalitativ data.



Anslutningsalternativ 1: Datavärdskap
Kommunen väljer att ansluta sig till en 
lösning där datavärden (Lantmäteriet) lagrar 
och tillgängliggör informationen

Anslutningsalternativ 2: Egen lösning
Kommunen bygger en egen lösning för 
att tillgängliggöra detaljplanerna nationellt 
men är skyldig att delta i infrastrukturen

Nationell plattform för tillgängliggörande av geodata



Nästa steg…

• Fortsatt utveckling av teknisk miljö, mottagning, lagring, leverans

• Sätta upp avtal för anslutning som konsument och producent

• Sätta upp supportorganisation

• Informationssäkerhetsklassificering

• Verka för digitaliseringen av gällande detaljplaner

• Handledning grundkarta färdigställs

• Handledning för utseende/maner av plankartan.



Förberedelse

• Förbered organisationen
• Hur påverkas vår organisation?
• Prata med andra
• Ta del av utbildningar
• Förbättra kvalitén på existerande data
• Implementera föreskrifter



Glöm inte att…

• Kommunicera mera
• Dela erfarenheter
• Börja planera
• Älska öppna standarder
• Samverka



Digitalisera äldre/befintliga detaljplaner

• Om ni ser nytta av att digitalisera äldre/befintliga planer – gör det
• Använd Planbestämmelsekatalogen
• Använd Boverkets vägledning
• Börja prioritera vilka befintliga detaljplaner som är viktigast att 

digitalisera

• Lär av andra kommuner



Var kan jag hitta information och stöd?

Lantmäteriets nyhetsbrev
kring smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet
Webbplats för Smartare 
samhällsbyggnadsprocess

Boverket
Digitalisering av 
planeringsprocessen

PBL-kunskapsbanken
Boverkets information om 
enhetlig digital tillämpning av PBL

Utbildning digital kompetens
Från SKR

Tolkning av e-Sams 
juridiska vägledningar
För verksamhetsutveckling inom 
e-förvaltning

https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyhetsbrev/
http://www.lantmateriet.se/smartsam
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/digitalisering-av-planeringsprocessen/digitala-detaljplaner/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/digitalisering/
https://skr.se/demokratiledningstyrning/digitalkompetensutveckling.27897.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar-a---o/juridisk-vagledning-for-verksamhetsutveckling.html


Regeringsuppdraget
• Lantmäteriet har 2017-12-13 fått i uppdrag 

från Regeringen att driva en 
kompetenssatsning om digitaliseringens 
möjligheter i plan- och byggprocessen under 
åren 2018 - 2020.

• Kompetenssatsningen berör olika områden 
som IT, juridik, förändringsledning, styrning 
och handläggning i plan- och byggprocessen.

• Målet med uppdraget är att skapa ökade 
insikter kring digitaliseringens möjligheter i 
samhällsbyggnadsprocessen samt att bättre 
synliggöra tidigare erfarenheter

KOMPETENSSATSNING



Utgångsläget januari 2018

Hur långt har kommunerna kommit?

Mark-
användning

Detaljplan Fastighets-
bildning

Bygglov Mark-
beredning

Byggfas Förvaltning

Information

Process

Dialog

Automation

Flertal

Fåtal

Ingen



Fokusområden 2018-2020

• Uppbyggnad av en nationell plattform för geodataaccess 
för all information i samhällsbyggnadsprocessen 

• Standardiserade detaljplaner som är nationellt 
tillgängliga

• Standardiserad information i grundkartan som är 
nationellt tillgänglig

• Ökad användning av 3D-information och sömlös 
hantering av BIM och GIS

• Visualisering som verktyg i medborgardialog

• Automatisering av enklare ärenden som kortar 
handläggningstider



Digital information – som kan användas av alla i processen

KUBEN – Kiruna 
stadsomvandling 

Nationella specifikationer

GEONORGEEtt samverkansarbete mellan Sveriges kommuner, SKR och Lantmäteriet som bidrar till en
Effektivare samhällsbyggnadsprocess.



Planeringskatalogen 

Markanvändning - Översiktsplan

Digital översiktsplan Örebro
Visualisering – medborgardialog i 
tidiga skeden - Göteborg



HMK – DIGITAL GRUNDKARTA

Detaljplan

Föreskrifter detaljplan

Digitala detaljplaner 
i Eda kommun

https://events.icareus.com/web/mbrace/player/embed/event/
view?eventId=68575737&playerId=56868737



Som medborgare vill jag 
enkelt ha möjlighet att ta 
reda på vilka regler som 

gäller i mitt område när jag 
vill bygga ut på min fastighet

Som bygglovshandläggare vill 
jag snabbt och enkelt kunna 

svara på frågor från näringsliv 
och privatpersoner för att 

kommunen ska utvecklas och 
bl.a. bostäder ska byggas

Som företagare vill jag veta 
vilka områden som finns 

tillgängliga när jag ska utveckla 
min verksamhet och inte 

behöva genomföra kostsamma 
kortsiktiga lösningar

Som planarkitekt
vill jag tillgängliggöra 
information som är 

lättillgänglig för 
medborgare och 

företagare

Som projektör vill jag veta vilka 
regleringar som gäller för den 
markyta jag arbetar på för att 

uppfylla lagregler och effektivisera 
arbetsprocessen

Användarbehov för digitala detaljplaner

3D
/2
D



• Idag finns över 130 000 detaljplaner vara 
ett fåtal är digitala

• Om en detaljplan tar 8 h att digitalisera 
innebär det 428 årsarbetstider för att 
genomföra (räknat att man arbetar 
2000h/år) 

• Kostnaden beräknas till 150 mnkr
• Stora samhällsförluster pga. att 

informationen inte finns digitalt

Utmaningen att digitalisera alla 
landets detaljplaner

-Vad vill vi uppnå? Vad kostar det?



2021-01-22

33

Automatisk digitalisering av Befintliga 
detaljplaner
• En PoC (Proof of Concept) inom Smartare 

samhällsbyggnadsprocess 2019 

• Syfte:
• Tillgängliggöra detaljplaneinformation 

nationellt 
• Underlätta kommunernas arbete med 

att digitalisera gällande detaljplaner



2021-01-22

34Vektoriserade ytor baserat på färg

Detaljplanens ”skelett”: Linjer, prickar, texter m.m.Georefererad plankarta

Vektoriserad detaljplan att jobba vidare med



HÖGANÄS KOMMUN –
DIGITALA DETALJPLANER PÅ 
WEBBEN



VAD KAN KOMMUNERNA GÖRA
NÄR DET GÄLLER DIGITALISERING AV BEFINTLIGA 
DETALJPLANER?

• Om ni ser nytta av att digitalisera äldre/befintliga 
planer, så gör det

• Använd Boverkets Planbestämmelsekatalog
• Använd Boverkets vägledning/föreskrifter
• Använd DigSams handbok
• Använd HMK Digital grundkarta
• Börja prioritera vilka befintliga detaljplaner som 

är viktigast att digitalisera
• Lär av andra kommuner



Digital bygglovprocess - Norrtälje

Bygglov

Informationsnav - Tomelilla kommun

Bygglett - Norge



Bygglov

Film 4
Ca. 3:30 min
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Film 2

Ca. 2:30 min



Tack!

Kontakta oss gärna!

Marcus Ygeby
Marcus.ygeby@lm.se
026-63 37 64

mailto:Marcus.ygeby@lm.se
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