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1. Inledning
Offentlig sektor står inför stora utmaningar och stora förväntningar på ökad kvalitet och
effektivisering. Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället
fram till år 2030 och är en av de främsta möjliggörarna för att infria dessa förväntningar.
Samtidigt ökar gapet mellan vad offentlig sektor erbjuder för digital service och vad andra
branscher kan erbjuda. Det offentliga behöver hänga med i utvecklingen för att möta
människors förväntningar och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en smartare
välfärd. Det kommunala självstyret med 290 svenska kommuner, många utan egna resurser
att genomföra de förändringar som digitaliseringen medför, gör att överenskommelser om att
samverka kring utveckling av gemensamma plattformar måste till.
Digitaliseringen omfattar stora och spännande utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet
inte minst när det gäller att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess.
Samhällsbyggnadsprocessen behöver, för att klara regeringens målsättning, bli mer effektiv,
tydlig och lättillgänglig. Alla länets kommuner berörs av de regeringsuppdrag som utdelats till
Lantmäteriet och Boverket. Föreskrifter som träder i kraft den 1: a januari 2022 avser nya
detaljplaner. Därutöver har Lantmäteriet ett regeringsuppdrag för att tillgängliggöra geodata
genom datavärdskap och via en Nationell plattform. De börjar med information om
detaljplaner och byggnader.
Det är av stor vikt att starta arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner. Detta för att
erhålla ett obrutet informationsflöde och en digital samhällsbyggnadsprocess. Genom
samverkan mellan alla länets kommuner skapas förutsättningar för att detaljplaner och
tillhörande planbeskrivningar får en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att de kan
redovisas enhetligt. Sveriges kommuner arbetar i dag i varierande grad med att digitalisera
sin information och sitt arbetssätt. Vissa kommuner har nått längre än andra och tyvärr
saknas en enhetlighet kommuner emellan.
Förstudien som genomförts i BonaCordis och Storsthlms Geodataråds regi utgör en analys av
utvecklingsbehoven för att åstadkomma digitala detaljplaner för alla kommuners detaljplaner
till år 2023. Förstudien har kartlagt kommunernas status, finansiering, arbetssätt samt om
arbetet är förankrat i kommunens ledning.

1.1 Om Förstudien
I samtal med Geodatarådets projektgrupp avseende digitala detaljplaner har behov och
önskemål uttalats om projektledning/samordning i frågor rörande digitaliseringen av
befintliga detaljplaner inom Stockholms län.
Arbetet med förstudien startade med en studieresa till Örebro kommun.
Därefter inleddes arbetet med underlag till genomförandeplanen tillsammans med
Geodatarådets projektgrupp för detaljplaner.
Att starta ett projekt för samordning av digitaliseringen av detaljplaner inom Stockholms läns
kommuner bedöms vara ett omfattande och betydelsefullt projekt varför en grundläggande
analys av behovet och det valda tillvägagångsättet har genomförts.
Storsthlms geodataråd är beställare av förstudien. Förstudien har tagits fram i samråd med
Geodatarådet utsedda projektgrupp som består av Malin Sträng Värmdö kommun, Joakim
Schillén Täby kommun, Annie Nygård Larsson Nacka kommun och Heidi Wennberg Järfälla
kommun. Geodatarådets medlemmar har varit förstudiens referensgrupp.
Följande aktiviteter har ingått i arbetet med förstudien för att ta fram förutsättningar och
underlag till en Genomförandeplan:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Omvärldsanalys, genom studiebesök undersökt hur andra kommuner arbetar med frågan
Analyserat nuläget – status i arbetet med digitala detaljplaner. Intervjuat över 20 kommuner
och externa behovsägare
Genomfört en SWOT analys – möjligheter och risker
Kartlagt intressenter - internt och externt
Kartlagt nyttor
Kartlagt behov av stöd och tillgängliga resurser
Tagit fram ett förslag till en Genomförandeplan

2. Bakgrund
Detaljplaner har under de senaste decennierna producerats med digitala metoder men den
juridiskt bindande planen är fortfarande den analoga papperskartan vilket leder till inlåsning
av värdefulla data. Detta hindrar utvecklingen av e-tjänster som underlättar exempelvis
bygglovsansökningar. Genom att vektorisera och standardisera befintliga detaljplaner kan
informationen komma till nytta i flera olika sammanhang.
Digitalisering/vektorisering av befintliga detaljplaner är ett arbete som bör utföras om
digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara på ett kostnadseffektivt sätt.
Vektoriserade detaljplaner är en förutsättning för att Sverige ska kunna bygga en Nationell
plandatabas, utveckla e-tjänster för bygglovssökande och för att utföra avancerade GISanalyser med kombinerade informationskällor.
Just nu pågår ett arbete där Boverket och Lantmäteriet utvecklar regler för digitala
detaljplaner och grundkartan. Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva
föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska formulera
föreskrifter så att kommande detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig
struktur och ett enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt. Regeringens ambition är
också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt.
Som ett led i Storsthlms Geodataråds ambitioner att uppnå maximal nytta med kommunernas
digitala detaljplaner rekommenderas digitaliseringen utföras i bred samverkan och med ett
stort fokus på enhetligt och standardiserat innehåll och struktur.
Inom innovationsprogrammet Smart Built Environment och i projektet DigSam, har en
handbok tagits fram om digitalisering av detaljplaner för kommuner. Handboken
sammanställer erfarenheter och konkreta tips och råd från olika kommuner i arbetet med att
digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner enligt gällande standard. Flera
kommuner i länet har använt sig av handboken i sitt pågående arbete. Det gäller förankring av
insatsen, hur arbetet bör organiseras, val av metod för digitaliseringen samt stöd i
tolkningsfrågor.

2.1 Begränsningar med dagens arbetssätt
Trots att digitalisering har pågått i över 30 år är fortfarande en stor del av informationen
inom samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad. Dagens arbetsmetod för att ta
fram en detaljplan utgör ett av flera hinder för ett effektivt och obrutet informationsflöde
eftersom den juridiskt bindande plankartan resulterar i en PDF där informationen är låst.
Dagens arbetssätt stödjer inte sökningar av information på enskilda datamängder.
Flera av dagens systemlösningar för att ”rita” plankartan är utformade som om man ritar
kartan manuellt. Det vill säga, det går inte att koppla information till ytor för att på så vis
skapa en ”klickbar plankarta”. Ingående data lagras inte i en databas med en definierad
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standardiserad datamodell vilket medför begränsningar i användning t.ex. i GIS-analyser med
kombinerade informationskällor.
Avsaknaden av en standard har fört med sig att det finns stora variationer hur PBL har tolkats
till enskilda planbestämmelser. Även i de fall planer är digitala och där den befintliga SISstandarden för digitalisering av detaljplaner har tillämpats, har resultatet blivit olika.
Sökning av detaljplaneinformation kräver idag ett omfattande manuellt arbete. Exempelvis,
kan en planhandläggare som handlägger en fråga som rör flera kommuner behöva göra en
manuell sökning och gå igenom flera kommuners planer. Det gäller dagligdags för en
bygglovshandläggare i granskning av ett lovärende.
Idag sker en manuell tolkning av planen vid varje tillfälle som en nybyggnadskarta ska tas
fram. I flera kommuner har därför kommunens geodataverksamhet på eget initiativ och inom
egen driftbudget vektoriserat plankartor för att effektivisera framställning av
nybyggnadskartor.
I kommuner som saknar en webbtjänst för att ta del av detaljplaner i PDF-format måste man
kontakta kommunen och få en plankarta skickad till sig alternativt besöka kommunhuset för
att granska plankartan i original.
Utöver dessa begränsningar finns fler beskrivna i framtagna rapporter från Boverket och
Lantmäteriet.

2.2 Digitala detaljplaner en strategisk resurs
Digitala detaljplaner är en strategisk resurs vilken bör förvaltas som en tillgång. Det gäller
även information om fastighetsgränser och annan geodata som ligger till grund för
kommunens myndighetsutövning. Att ha kontroll över och se till att ha hög kvalitet på den
information som reglerar marken bör vara högt prioriterat då information förväntas vara
digital och göras tillgänglig. Allt detta med erforderlig informationssäkerhet.
Det är centralt att i arbetet med digitalisering av detaljplaner gå ifrån ett systemperspektiv till
ett informationsperspektiv, d.v.s. att fokus ligger på att rätt ta hand om och värdera den
information som produceras med hjälp av olika IT-stöd. Att digitalisera detaljplaner bör ses
som en långsiktig investering.

3. Syfte, mål och effekter med genomförandeplanen
Det övergripande syftet med genomförandeplanen är att effektivisera och förenkla
samhällsbyggnadsprocessen genom att skapa förutsättningar för ett obrutet
informationsflöde. Ett effektivt informationsflöde behöver skapas från planeringsfasen över
genomförande av stadsbyggnadsprojekten till förvaltning av den byggda miljön. I detta
sammanhang spelar digitala detaljplaner en stor roll. Syftet med genomförandeplanen är
också att höja kunskapsnivån för att använda digitala metoder samt ge stöd i
digitalisering/vektorisering av detaljplaner.

3.1 Syfte
Syftet med genomförandeplanen är att stödja och samordna det praktiska arbetet med att
digitalisera befintliga detaljplaner samt genom utökat samarbete realisera målbilden med
enhetliga digitala detaljplaner för Stockholms läns kommuner.
Genomförandeplanen ska inte bara visa vad som ska göras, den ska också avgränsa vad som
inte ska göras. En genomförandeplan för länets kommuner handlar om hur arbetet ska
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organiseras för att uppnå kommunernas uppsatta digitaliseringsmål och i samspel med
Boverkets och Lantmäteriets regeringsuppdrag. En genomförandeplan för länets kommuner
ger styrka åt nödvändiga beslut.
Genomförandeplanen kommer att vara ett konkret verktyg för både det löpande arbetet med
att digitalisera detaljplaner och med att implementera utvecklingsaktiviteter. Med
genomförandeplanen i handen kan kommunernas representanter visa i sin hemkommun hur
verksamheten bör arbeta med framtida förnyelseaktiviteter.
Genomförandeplanen kan också tjäna som grund till ansökan om medel till exempel från det
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Kommande utlysning är öppen
från november 2020 - februari 2021.

3.2 Mål
Målet med genomförandeplanen är att genom samverkan/samarbete genomföra arbetet med
att digitalisera befintliga, gällande detaljplaner så att alla länets kommuner har enhetliga
digitala/vektoriserande detaljplaner till 2023. Genomförandeplanen ska möta och stödja
kommunernas olika mognad/kompetens avseende digitalisering. Länsgemensamma
aktiviteter ska genomföras som stimulerar till samarbete och som ger stöd i det praktiska
arbetet med digitaliseringen.

3.3 Effekter
De effekter som förväntas av samarbetet mellan kommunerna i länet är:
•

att det finns ett stöd för enhetlig tolkning, struktur och visning av detaljplaner

•

att samarbetet och engagemanget stärks mellan kommunerna

•

att det tvärsektoriella samarbetet inom respektive kommun stärks

•

att förståelsen för varandras kompetensområde ökar

•

att nyttorealiseringen tidigareläggs

3.4 Samverkan
För att lyckas med ett samarbetsprojekt krävs en stabil och uthållig organisation. Inom länets
geodataverksamhet har samverkan mellan kommunerna varit en framgångsfaktor i flera
avseenden. Storstockholms Geodataråd har funnits sedan 1976. Geodatarådet bygger sin
verksamhet kring ett samverkansavtal med samtliga de 26 kommunerna i Stockholms län,
men har också samarbete med de till regionen angränsande Håbo och Gotlands kommuner.
Geodatarådets långa erfarenheter av samverkan avseende upphandling av flygfotografering
och framställning av ortofoton, övergång till referenssystemet SWEREF 99 och höjdsystemet
RH2000 har bidragit till kostnadsreduceringar för att upprätthålla kvalitativa geodata. Utöver
gemensamma upphandlingar har Geodatarådet även samarbetat kring informations- och
utbildningsinsatser då rådets medlemmar årligen träffas för en vår – och höstkonferens för
att diskutera och följa upp gemensamma utvecklingsinitiativ. Denna genomförandeplan är ett
av flera pågående samarbetsprojekt.
Det vore önskvärt om fler nätverk inom plan- och bygglov kan knytas till arbetet med
digitalisering av detaljplaner för att på så vis stärka samarbetet ytterligare mellan länets
kommuner.
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4. Nyttan med digitala detaljplaner
Det finns många nyttor för kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen att
hämta hem med att digitalisera befintliga detaljplaner vilket är tydligt redovisade i de
rapporter som myndigheterna presenterat de senaste åren. Att digitalisera den information
som idag ofta är låst i befintliga detaljplaner som PDF: er är en nödvändighet för att realisera
de förväntade effekterna. Med digitala detaljplaner bidrar kommunerna med en pusselbit till
ett obrutet informationsflöde från planering till förvaltning och till att skapa en nationell
plattform till landets alla detaljplaner.
Den samhällsnytta som digitala detaljplaner bidrar till är bland annat kortare
handläggningstid vilket bidrar till att kommunen snabbare får fram byggbar mark vilket i sin
tur skapar möjlighet för byggentreprenörer att bygga fler bostäder.
Ett annat exempel är när någon vill bygga och behöver veta om området man vill bygga på
omfattas av detaljplan samt vilka åtgärder detaljplanen tillåter. Därutöver får medborgarna
bättre service då information via e-tjänster görs tillgänglig, blir enklare att förstå samt mer
transparant, jämlik och rättssäker. Digitalisering av befintliga detaljplaner kommer därmed
att ge stor nytta både för kommunens invånare, olika förvaltningar inom kommunen och
underlätta de dagliga arbetsuppgifterna.
Digitaliseringsarbetet öppnar även upp för framtida e-tjänster. För en invånare som
exempelvis ska söka bygglov på sin fastighet eller är spekulant på en fastighet som är till salu
innebär en digitaliserad detaljplan att det går snabbare och blir enklare att utläsa vilka regler
som gäller för fastigheten. För kommunens förvaltningar innebär digitaliserade detaljplaner
att det går att göra analyser över kommunens detaljplanerade mark, det blir även lättare för
exempelvis bygglovshandläggare och planhandläggare att se vad som gäller för olika
fastigheter och olika områden i kommunen.
Nedan följer några exempel på vilka dessa nyttor kan vara hämtade från intervjuer som har
genomförts i förstudien inför denna genomförandeplan:
•

Den största förväntade nyttan kommer att vara i bygglovsskedet i form av att kunden
själv kan hämta information om sin fastighet och digitalt undersöka lämplig plats för
en kommande byggnad. Möjlighet att utveckla e-tjänster för bygglov. Till exempel
tjänster som kan ge svar på vad en privatperson kan göra på sin tomt.

•

Nya möjligheter att tillgängliggöra detaljplanen för mottagarna. Bestämmelser
presenterade sömlöst ihop med annan geografisk information i digitala kartvyer på
kommunens hemsida.

•

Utökade analysmöjligheter av detaljplanedata. Exempelvis var det finns byggbar
mark och andra analyser över kommunens markinnehav.

•

Förenklar och förkortar tiden för framställningen av nybyggnadskartor. I framtiden
kan kunden själv ta fram sin nybyggnadskarta.

•

Digitala detaljplaner innebär för planverksamheten att man får ökad kontroll på vilka
planer som behöver förnyas och vilka som bör rensas bort.

•

Ta fram olika typer av statistik som till exempel outnyttjade byggrätter.

•

Digitalisering av detaljplanerna och dokumentationen av tolkningen ger en trygghet
vid personalomsättningar.
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•

I samband med digitaliseringen ges en möjlighet att gå igenom och räta upp osäkra
fastighetsgränser. Högre noggrannhet av fastighetsgränser ger förutsättningar för
framtida automatiserade bygglov.

•

Minskat resursbehov vilket bedöms ge en kostnadsreducering.

•

Det blir möjligt att enklare följa upp bostadsmålen och att ta fram kvantitativa
analyser för uppföljning och styrning av stadens planering.

4.1 Externa röster från behovsägare/användare av detaljplaner
Idag har behovsägare/användare av digitala detaljplaner en begränsad tillgång till
kommunens digitala material, vilket gör arbetet ineffektivt och bryter informationsflödet.
Transparensen är låg och det saknas en gemensam kunskapsbas mellan kommuner och
övriga aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Kommunerna har mycket information som inte
är tillgänglig och som skulle vara viktig att känna till i dialogen med kommunen. Det saknas
möjlighet för byggaktörer att till exempel maskinellt söka ut mark som är lämplig för deras
identifierade behov.
Här nedan återges några behovsägares röster avseende nyttan av digitala detaljplaner:
Fastighetsägarna:
”Digitalisering av process, innehåll och tillgängliggörande av detaljplaner är angeläget. Nyttan
kan inte nog betonas och har också kvantifierats i fler rapporter. Möjligheterna och vinsterna
som uppstår då fler aktörer kan bidra till och ta del av planprocessen bör kunna öka med ökad
grad av digitalisering.”
JM:
”Positiv förväntan på nationellt tillgängliga detaljplaner enligt en nationell standard. Det ökar
transparensen och möjligheten till uppföljning, och analys.”
Sveriges byggindustrier:
” Ökad effektivisering av planprocessen är centralt för våra medlemsföretag. Det är också̊
välkommet att förändringarna bidrar till en ökad standardisering och ökad sökbarhet.”

5. Resultat nulägesanalys
För att kartlägga kommunernas intresse/vilja och förutsättningar för samverkan kring en
genomförandeplan har länets kommuner bjudits in till att medverka i djupintervjuer. Detta
för att ställa rätt diagnos av nuläget och få fram tankar kring ett önskat framtidsläge.
Under perioden 27 januari – 28 februari 2020 har 19 djupintervjuer genomförts på plats hos
kommunerna. Fyra kommuner har besvarat frågorna via e-post och tre har i skrivande stund
inte lämnat några svar. Flertalet av kommunerna har deltagit i intervjuerna med chef och
medarbetare med blandade kompetenser såsom, plan, bygglov, geodata, stab och ledning.
Resultatet av kartläggningen har lagt grunden till ett förslag för hur samarbetet kommer att
genomföras så att alla länets kommuner till 2023 har enhetliga digitala och vektoriserande
detaljplaner. Aktiviteterna som föreslås i genomförandeplanen är utformade med
länsgemensamma aktiviteter som ska se till att ge stöd i arbetet med digitaliseringen och tar
hänsyn till kommunernas olika mognad/kompetens avseende digitalisering.
Grunden för att ta fram en genomförandeplan är att förstå sin spelplan, sitt nuläge och sedan
hur man tar sig dit man vill, sitt börläge.
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Det handlar om att besvara fyra frågor:
1.
2.
3.
4.

Varför gör vi detta?
Var är vi idag?
Var vill vi vara?
Hur tar vi oss dit?

Kartläggningen har omfattat följande områden:
•
•
•
•
•

Vision och mål
Nuläge – digitala detaljplaner
Organisation - arbetssätt och samarbete
Ekonomi - resurser
Tankar och idéer om samverkan

Alla kommuner har sagt JA till att samarbeta kring arbetet med att digitalisera befintliga
detaljplaner. Här nedan återfinns ett sammandrag av intervjuerna.
Antal detaljplaner totalt i landet ca 130 000
Antal detaljplaner i Stockholms län ca 10 000

5.1 Vision och mål
En tydlig framtidsbild är viktig för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering av
detaljplaner. Visioner skapar en gemensam riktning. Framtidsbilden och de konkreta målen
behöver kommuniceras med både medarbetare inom organisationen och med externa
intressenter. Ju fler som förstår varför man behöver digitalisera detaljplaner desto bättre är
förutsättningarna för att lyckas. Det är ytterst viktigt att det finns mål på politisk och
kommunledningsnivå för att effekterna av digitala detaljplaner ska realiseras i ett långsiktigt
perspektiv.
Intervjuerna visar dock att det saknas en tydlig framtids- och målbild. Endast ett fåtal
kommuner i länet har satt mål för vad man kan förvänta sig av digitala detaljplaner. Det råder
ett glapp mellan ledningen och medarbetarnas insikter om möjligheterna med digitala
detaljplaner. Det är oftast medarbetarna som har framtidsbilden klar för sig medan ledningen
på förvaltningen ser arbetet som en kostnad istället för en investering.
Det är ett problem när bristen på samsyn kring visioner och mål hindrar en röd tråd från
politikernivå till enhetsnivå. Mål finns uttalade i ett fåtal av kommunerna oftast oberoende av
varandra i flera olika styrdokument, som t.ex. i förvaltningens verksamhetsplan, enhetens
handlingsplaner eller i den övergripande digitala agendan.
Handlingsplaner för att digitalisera detaljplaner återfinns i några kommuner oftast i
handlingsplan inom kart- och mät verksamheten, där arbetet har påbörjats eller genomförts
inom befintlig driftbudget. Men det finns där ingen koppling till några övergripande mål.

5.2 Nuläge – digitala detaljplaner
Insikten om nyttan med digitala detaljplaner finns tveklöst inom länets kommuner. Alla
intervjuade kommuner ser att digitala detaljplaner har stor potential. Flera olika nyttor har
förmedlats.
Länets kommuner har god kännedom om Boverkets och Lantmäteriets regeringsuppdrag
avseende de kommande föreskrifterna som förväntas träda i kraft den 1: a januari 2022
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gällande nya detaljplaner. Flera av kommunerna har god beredskap för att klara kravet på att
följa föreskriften för nya detaljplaner.
Avseende digitalisering av befintliga detaljplaner råder en osäkerhet kring när och hur
arbetet ska genomföras. Om arbetet ska startas nu eller om man ska avvakta tills
Lantmäteriets och Boverket har presenterat riktlinjer. Två av länets kommuner anser sig
klara om än det återstår att anpassa informationen till den kommande standarden. Två
kommuner har pausat sitt arbete för att invänta Boverkets föreskrifter. Fyra kommuner har
ett arbete som pågår med klarlagd finansiering och tillsatt organisation. Sex kommuner
befinner sig i startblocken, har haft inledande möten, testat att digitalisera några enstaka
detaljplaner och/eller har påbörjat vektorisering av egenskapsgränser. Åtta kommuner har
ännu inte påbörjat arbetet men har ambitionen att komma igång. Tre kommuner har inte
inkommit med något svar.
Resultatet visar att kommunerna har mycket goda möjligheter till en gemensam ansats
eftersom den kompetens som krävs inom respektive kommun finns. Det finns också flera goda
exempel på tillvägagångsätt som kan skalas upp så att varje kommun inte behöver uppfinna
hjulet igen.
Exempel på detta är:
•

Täby kommun som har genomfört en studie av tillvägagångsätt, resurser, tid och
kostnad samt har med arbetet i sin budget- och verksamhetsplan.

•

Sollentuna kommun ligger i framkant då de är klara med sin digitalisering och kan nu
börja skörda nyttan. Detaljplanerna finns presenterade i en extern webbtjänst. De har
också testat underlaget i olika GIS-analyser.

•

Norrtälje kommun har vektoriserat 2/3 av sina detaljplaner när det gäller linjer och
ytor och har genom det kunnat realisera flera nyttor även om planbestämmelserna
ännu inte är i digital form. Det finns en uttalad vilja att hjälpas åt.

Bilderna här nedan visar status avseende arbetet med digitalisering av detaljplaner.
Status

Klara
Arbete pågår
Arbetet är pausat
På gång
Ej påbörjat
Okänd

Använder Bing
© GeoNames, HERE, Microsoft

Storsthlms geodataråd

www.kslgeodataradet.se

10

Status – digitala detaljplaner
Ej påbörjat

Botkyrka
Haninge
Huddinge
Lidingö
Nykvarn
Solna
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö

I startblocken

Danderyd
Ekerö
Norrtälje
Salem
Sigtuna
Upplands-Väsby
Vaxholm
Österåker

På gång

Pausat

Järfälla
Nacka
Täby
Värmdö

Nynäshamn
Stockholm

I mål

Sollentuna
Vallentuna

5.3 Organisation- arbetssätt och samarbete
För att erhålla ett så bra resultat som möjligt, kräver digitalisering av detaljplaner att flera
olika kompetenser involveras i arbetet. Bland de kompetenser som är viktiga för arbetet är
bygglovarkitekt, planarkitekt, lantmätare och GIS-ingenjör. I Handboken för digitaliserade
detaljplaner, som innovationsprojektet DigSam har tagit fram, finns rekommendationer för
hur kompetenserna kan bemanna olika typer av grupperingar. En grupp som utför det
praktiska arbetet med att digitalisera, en som är med och granskar samt ger stöd vid
tolkningar samt en som ger stöd i speciella fall. Det som är viktigt att tänka på är att nära
samarbete och tät kontakt mellan de olika avdelningarna/kompetenserna är mycket viktigt
för ett bra resultat av digitaliseringen.
Resultatet av intervjuerna visar att fyra kommuner utöver de som är klara har tillsatt grupper
enligt DigSams rekommendationer. Tre kommuner är på gång och har haft inledande möten
för att starta arbetet. Övriga kommuner har ännu inte skapat någon intern
projektorganisation. I flera kommuner har geodataverksamheten startat och utfört
vektorisering av egenskapsgränser. Detta finns inte redovisat på bilden här nedan.

Avslutat
Tillsatt
På gång
Saknas
Okänd

Använder Bing
© GeoNames, HERE, Microsoft
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5.4 Ekonomi – resurser
Som en del i förstudien har finansieringen kartlagts. Resultatet visar att endast fyra
kommuner har en budget avsatt för arbetet. I fyra av kommunerna finns medel avsatt för
digitaliseringen men det är inte uttalat att pengarna ska användas till digitalisering av
detaljplaner. I några av dessa kommuner finns en digitaliseringspott varifrån förvaltningarna
kan ansöka om medel. Flertalet av kommunerna saknar budget och det saknas även idéer för
hur finansieringen ska lösas.

Avslutat
Budget finns
Medel avsatta till ospec.
digitalisering
Budget saknas
Okänd

Använder Bing
© GeoNames, HERE, Microsoft

5.5 Tankar och idéer om samverkan
På frågan om kommunen vill samarbeta med övriga kommuner i länet svarar alla enhälligt ja.
Digitaliseringen av detaljplaner ger en möjlighet till nya perspektiv och ett tvärsektoriellt
samarbete där varje kompetens är viktig för att nå målbilden med enhetlig struktur och ett
enhetligt innehåll och att de kan redovisas enhetligt.
Flera av dem som deltagit i intervjuerna ställer sig positiva till ett gemensamt projekt med
möjlighet till att nätverka med andra kommuner.
Följande förslag till samarbetsformer har framkommit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korta informationsmöten via videokonferens (Skype, Teams, Zoom etc.)
En gemensam projektplats (Teams, Geodatarådets projektplats eller Onedrive)
Samverkan kring finansieringen
En expertgrupp som kan vara ett forum för frågor och svar
Forum för tolkningsfrågor
Workshops och frukostmöten
Ta fram pedagogiskt underlag för att använda i samtal med politiker
Forum kring systemlösningar
En digitaliseringsgrupp med erfarna digitaliserare
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5.6 Önskat framtidsläge
I intervjuerna framkommer i huvudsak ett framtidsläge som handlar om automatiska
bygglov. Det som dock saknas hos kommunerna är exempel som kan visualisera ett
framtidsläge för ”Var och hur och till vilken omfattning får jag bygga?”.
Men det finns genomförda tester i olika innovationsprojekt som resulterat i prototyper för
sådana tjänster som visualiseras i 3D. Härnedan återfinns två exempel på framtidsläge för
en framtida e-tjänst där digitala detaljplaner och tillförlitliga fastighetsgränser är
nödvändigt.

Boverket tagit fram möjligheterna rum i projektet,
Får jag lov.

Inom ramen för Smart Built Environment har projektet Info
Spread tagit fram en konsumentinriktad metod för
bygglovsansökan i 3D, Argusmetoden

Det finns också vision framtagen inom projektet DigSam för en framtida nationell webbtjänst.
Ett Hemnet för landets detaljplaner.
Med en nationell webbtjänst som samlar och tillhandahåller detaljplaner digitalt kan
produktiviteten i samhällsbyggnadssektorn öka, hållbarhetsaspekter underlättas i tidiga
skeenden och transparens och tydlighet ökar. Tjänsten skulle ge översiktlighet och främja
utbyte och erfarenhetsåterföring mellan kommuner. En sådan tjänst skulle också verka
positivt på bostadsbyggandet och underlätta hållbarhetsaspekter i tidiga skeenden.
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6. Förslag till Genomförandeplan
Som verktyg för att stödja och samordna genomförandet av digitala detaljplaner i Stockholms
län har ett förslag till genomförandeplan tagits fram. Genomförandeplanen innefattar en
nulägesanalys samt en sammanställning av hittills identifierade aktiviteter som när dessa
verkställs tillser att länets alla kommuner samarbetar kring målet att 2023 har digitala
detaljplaner med enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och de redovisas enhetligt.
Det finns tre kategorier av önskat stöd:
1. Kommunen önskar stöd med digitaliseringen genom att en grupp med erfarna
digitaliserare utför arbetet åt kommunen. Motivet är att kommunen inte har resurser och
att resultatet för länet blir mer enhetligt.
2. Kommunen digitaliserar i egen regi men önskar stöd i tolkningsfrågor av en tillsatt senior
expertgrupp. Motivet är att kommunen vill behålla kontrollen över digitaliseringsarbetet
samt att kunskapen byggs upp internt för användningen av digitala detaljplaner. Motivet
är att inte behöva avsätta interna resurser till en referens- och styrgrupp. Även här blir
resultatet mer enhetligt.
3. Kommunen önskar stöd i att förankra digitaliseringsarbetet. Förklara nyttan och påvisa
dess nyttorealisering för politiker och kommunledning i syfte att skapa förståelse för
arbetet men också för att äska medel.

6.1 Styrning och koordinering
I syfte att koordinera projektets samverkan med kommunerna i länet och säkerställa
projektets framdrift bör en styrgrupp bildas. Styrgruppen har en rådgivande och beslutande
roll samt stöttar projektledaren och dess projektledning i genomförandet av uppdraget. De
har även ett ansvar att kommunicera projektet och samordna projektet med andra uppdrag
inom sina egna organisationer och i de kommunsektorer de företräder samt att förmedla
synpunkter från dessa. Styrgruppen föreslås representeras av samhällsbyggnadschefer samt
medlemmar i Geodatarådet.
Genomförandeplanen föreslås aktualiseras genom en årlig uppdatering.
För att följa genomförandet av digitala detaljplaner tas ett årligt ”detaljplanebokslut” fram.
Detaljplanebokslutet fyller en viktig funktion för återkoppling och uppföljning samt visar om
tillräckligt med åtgärder görs för att uppnå Genomförandeplanens målbild. Det är ett viktigt
underlag för kommande planering.
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Framtagande av genomförandeplan och detaljplaneboksslut sker i samverkan med berörda
kommuner och styrgruppen.

Organisation för Genomförandeplanen utgår från förstudiens kartläggning och uttalade
behov.
Styrgrupp:
• Styrgrupp för projektet föreslås bestå av 4 förvaltningschefer
• STORSTHLMS Geodataråds styrgrupp
Referensgrupp:
• STORSTHLMS geodataråd
• Länsstyrelsens nätverk för planchefer i Stockholms län
• SKR:s nätverk för bygglovschefer
Projektledning:
• BonaCordi AB erbjuder projektledare/samordningsstöd för det fortsatta arbetet
med att realisera och implementera genomförandeplan enligt förstudierapporten,
i det löpande arbetet och etablera en organisation för att följa upp realiseringen av
digitala detaljplaner och dess nyttor.
Projektgrupp:
• Representanter från max 5 kommuner
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6.2 Samarbetsformer
•

Fysiska informations- och avstämningsmöten
- Kommunernas digitaliseringsgrupper – plan, bygglov, Geodata/GIS och
fastighetsbildare

•

Webbinar för frågor och svar samt information om riktlinjer
- expertgrupp med seniora experter inom Plan, bygglov, geodata/GIS och
fastighetsbildning

•

Gemensam plattform för att visualisera framdriften av digitala detaljplaner

•

Test-Lab
- Testgrupp som tar fram exempel på användningsområden för att visa på
nyttorealisering

•

Coaching
- Digitaliseringserfarna besöker kommuner för att bistå med hjälp att få framdrift i
arbetet.

•

Nyhetsbrev
- Genom nyhetsbrev varannan månad informera kommunerna om framdriften av
digitaliseringen

6.3 Aktiviteter
Under arbetet med förstudien har förslag till aktiviteter tagits fram som förväntas stärka
samarbetet mellan länets kommuner i det praktiska arbetet med att digitalisera befintliga
detaljplaner.
De föreslagna aktiviteterna visar vad som behöver göras, av vem och när i tiden. Detta för att
för att uppnå målen och öka samarbetet.
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Förslag till aktiviteter

1

Aktivitet

Ansvar

Möten:
- Styrgrupp

Projektledaren

Omfattning
Styrgrupp: 2-3ggr
/år

Kommentar

Projektgrupp
1 ggr/månad
under första året
för att säkerställa
projektets
framdrift.

- Projektgrupp

Etablera en
kommungemensam senior
expertgrupp med
kompetenser inom plan,
bygglov, fastighetsbildning,
juridik, arkiv och geodata.
Sätt samman en lista med
frågor och svar. FAQ

Projektledare och
projektgruppen

Sätt samman instruktioner
för lämplig organisation och
arbetssätt baserat på
erfarenheter från
kommuner i länet och från
kommuner i övriga landet
Använd DigSams handbok i
arbetet för att starta
digitaliseringsarbetet för de
kommuner som befinner sig
i startblocken
Skapa ett nätverk för
detaljplanedigitaliserare

Projektledaren,
projektgruppen och
STORSTHLM

2ggr/år

Projektledaren och
STORSTHLM

1–2 möten under
2020

Planera och genomför
stormöten med deltagare
från plan, bygglov, kart-och
mät samt KLM.
Börja med ett kickoffmöte
Förankringsworkshop för
kommunernas
stadsbyggnadschefer och
ledningsgrupper
- Visioner och mål
- Verksamhetsplaneringoch styrdokument
- Ekonomi och resurser
- Nyttorealisering
Genomför veckovisa 20–30
min Webbinarium för att
besvara veckans frågor
ställda till expertgruppen
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Etablera en plattform där
respektive kommun kan
lägga upp sina digitaliserade
detaljplaner vartefter de är
vektoriserade. Detta för att
följa framdriften av
genomförandeplanen
Regelbundet kommunicera
framdriften av
genomförandeplanen –
informationsträffar för
chefer/ledare och utförare
Ta fram nyhetsbrev om
projektets framdrift
Etablera ett test-Lab, en
grupp med ansvar för att
laborera med digitaliserade
detaljplaner för att påvisa
nyttan exempelvis genom
GIS-analyser
Coaching
Erfarna digitaliserare följer
upp arbetet i kommunerna
Etablera ett forum för
nätverkande kommunerna
emellan. För att hjälpa
varandra fram i
digitaliseringen. Mötena kan
ske via Webbinarium

projektledare

Projektledare/Projektgruppen

Projektledaren

6 ggr /år

Projektgruppen

Projektledaren i samverkan
med erfarna digitaliserare
Vid behov

6.4 Budget
Förslag till budget och nyttorealiseringen är ett antagande utifrån erfarenheter från
projektledning av innovationsprojekt. Någon nyttokostnadsanalys har inte utförts och har
inte rymts i uppdraget av förstudien.
Det finns en hel del studier att stödja sig emot när det gäller nyttokostnadsberäkningar av
digitaliseringsinsatser. Lantmäteriet har i rapport till regeringen uppskattat den ekonomiska
nyttan med tillgängliga geodata till 20–40 miljarder. Utöver Lantmäteriets uppskattning har
SKR utfört studier kring digitaliseringens nyttorealisering. Dessa handlar inte specifikt om
detaljplaner utan avser bl.a. bygglov och andra kommunala tjänster.
Nyttorealiseringen här nedan är ett försiktigt antagande men som ändå visar att nyttan med
digitala detaljplaner är stort vilket bl.a. Norrtälje kommun påvisar genom sitt arbete med att
vektorisera detaljplaner och genom det arbetet redan hämtat hem effektiviseringar.
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Förslag till projektbudget
Projektbudget kostnader tkr
Projektledning
Projektgrupp och Styrgrupp (egen finansierad tid)

2020-03-13
2020

2021

2022

2023

Summa

200

400

300

300

1200

100

100

100

100

400

800

800

800

2400

300

400

200

100

1 000

100

100

400

400

1 000

100

100

100

100

400

100

100

100

300

Digtaliseringsteam (2-4 p) - erfarna digitaliserare. 2h*
Expertgrupp (4p) - Seniora Plan-, Bygglov, Kart- och Mät
samt Fastighetsbildare FAQ
Test- lab ( 2-5p) Nyttorealisering (Egen finansierad tid)
Informations- och avstämningsmöten 2ggr/år 100 p
Coaching, pott avsatt för ev. behov av coaching på plats i
en kommun
Förankringsmöten - workshops med ledningsgrupper

50

100

100

100

350

Systemstöd, Zoom och Openpoint

60

60

60

60

240

Intern kommunikation i projektet. nyhetsbrev

20

40

40

40

140

Extern kommunikation. Deltagande i konferenser och
möten med t.ex. lantmäteriet och Boverket

20

50

50

50

170

50

50

50

50

200

Totala kostnader

1000

2300

2300

2200

7800

Projektbudget intäkter tkr

2020

2021

2022

2023

Summa

50

100

100

100

350

Kommuninsatser

750

1300

1300

1300

4650

SKR

100

100

100

100

400

Lantmäteriet - Boverket- Länsstyrelsen

100

200

200

100

600

600

600

600

1800

1 000

2300

2300

2 200

7800

Nyttorealisering tkr internt

2023

2024

2025

2026

Summa

Enklare bygglovhandläggning

2 600

5200

13000

15 600

36 400

Effektivare resursutnyttjande, nybyggnadskartor, frågor
till kontaktcenter, GIS-analyser

650

910

13000

13000

27560

Ökad förståelse kunder

100

200

200

200

700

Ökad kvalitet i beslutsunderlag ex. färre överklaganden,
skadestånd

100

200

200

200

700

Total nyttorealisering internt

3 450

6510

26400

29 000

65 360

Nyttorealisering tkr externt

Övrigt

Geodatarådet

Sökt belopp Smart Built Environment, Vinnova eller
Tillväxtverket
Annan finansiering
Totala intäkter

0

0

0
2023

2024

2025

2026

Summa

Effektivare handläggning

200

400

800

1600

3000

Smidigare kommunikation

200

400

800

1600

3000

Minskade kostnader

200

400

800

1600

3000

ökad kunskap och förståelse mellan ingående
verksamheter

0

0

0

0

0

ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM

0

0

0

0

0

600

1200

2400

4800

9000

4 050

7710

28800

33 800

74 360

Total nyttorealisering
Total nyttorealisering tkr totalt
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6.5 Tidplan
Detaljerad tidplan kommer att tas fram efter beslut om att verkställa genomförandeplanen.
Förslag till tidplan för digitala detaljplaner i Stockholms län

2020-03-02

2020
Aktivitet

Q2

2021
Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

2023
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Klart den

Årlig uppföljning och återkoppling
Styrgruppsmöte
Referensgruppsmöten
Geodatarådets vår- och höstkonferens

Möten
Projektmöten - projektledare och projektgrupp en gång per månad alt 6 vecka
Kickoff - deltagare från Plan, bygglov, Mät- och kart samt fastighetsbildare och
enhetschefer (Forum/nätverk för detaljlanedigitaliserare)
Förankringsworkshop för ledningsgrupper inom Samhällsbyggnadsförvaltningar
Webbinarimun veckans frågor och svar med expertgruppen
Informationsträffar avseende framdriften an av digitaliseringen
Coaching, erfarna digitaliserare följer upp arbetet i kommunerna
Webbinarium för spontana möten mellan kommuner

Expertgrupp - riktlinjer - Frågor och Svar
Etablera en Senior expertgrupp med kompetens inom Plan-, Kart- och Mät, Bygglov
samt fastighetsbildning
Ta fram instruktioner för att genomför webbinarium
Sätt samman en lista med frågor och svar. FAQ
Sätt samman instruktioner för lämplig organisation och arbetssätt baserat på
erfarenheter från kommuner i länet och från kommuner i övriga landet
Gå igenom DigSams handbok i arbetet för att starta digitaliseringsarbetet för de
kommuner som befinner sig i startblocken

Kommunikation
Etablera en plattform (Openpoint) där respektive kommun kan lägga upp sina
digitaliserade detaljplaner vartefter de är vektoriserade. Detta för att följa framdriften
av genomförandeplanen
Inhandla ett verktyg för webbinarier (Zoom)
Nyhetsbrev

Test-Lab
Etablera ett test-Lab, en grupp med ansvar för att laborera med digitaliserade
detaljplaner för att påvisa nyttan exempelvis genom GIS-analyser
Ta fram exempel på nyttorealisering

6.6 Kommunikation
För att lyckas med ett samarbetsprojekt är det viktigt med kommunikation. Av den
anledningen bör kommunikationen i projektet prioriteras för att nå ut och in med delresultat
och information under projektets gång. För att säkerställa detta rekommenderas att
genomförandeplanen förstärks med en kommunikatör. En kommunikationsplan som utgör en
grund för kommunikationsinsatser bör tas fram.
För att samverka effektivt med alla som kommer att vara involverade i arbetet med
genomförandeplanen samt få en överblick om vad som ska göras och vad som är på gång,
föreslås att en gemensam projektplats etableras. En kommunikationsplattform för gemensam
lagring och åtkomst av dokument. Därutöver en webb baserad plattform dit klara detaljplaner
kan importeras vart efter planerna är klara och då visualiseras i plattformen. På så vis
förstärks det gemensamma engagemanget kring målet att vara klara till 2023.
En annan viktig del i kommunikationen är att förmedla ett internt nyhetsbrev och att bygga
upp en närvaro på Linkedin.
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6.7 Uppföljning, utvärdering och återkoppling
Arbetet som sker inom ramen för Genomförandeplanen följs årligen upp. Uppföljning
omfattar tre delar:
1. Uppföljning och uppdatering av genomförandeplanen:
Syftar till att följa upp om samarbetet skett i enlighet med genomförandeplanen och vilka
aktiviteter som genomförts. Uppföljningen ligger till grund för en revidering av det
fortsatta arbetet och för eventuellt ett nytt budgetunderlag.
2. Resultatutvärdering – Digitala detaljplaner
Syftar till att se om genomförda aktiviteter bidrar till måluppfyllelse och om genomförda
aktiviteter ger förväntad effekt. Uppföljningen avser målbilden att befintliga detaljplaner
har en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt.
3. Återkoppling
Uppföljning och resultatutvärdering redovisas årligen för styrgruppen, referensgruppen
och kommuniceras till alla länets kommuner i samband med informationsmöte för
digitaliseringsnätverket.

Januari –mars
Detaljplanebokslut
Uppföljning
genomförandeplanen

November

Februari
Styrgruppen

Styrgruppen

uppföljning av
genomförda aktiviteter
och genomgång av
detaljplanebokslut

beslut om
genomförandeplan för
nästa år

Mars
Kommunmöte
digitaliseringsnätverket

Okt/Nov

Redovisning av status för
digitala detaljplaner i
länet

Höstkonferens
STORSTHLM Geodatråd

Oktober
April

Kommunmöte
digitaliseringsnätverket

Eventuell revidering av
genomförandeplanens
aktiviteter

Genomgång av förslag
till nästa års aktiviteter
och dess genomförande

Maj
Augusti

Vår konferens

Förslag till ny budget

STORSTHLM
Geodataråd
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