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Informera om projektet dPBL 
- digitaliserad plan- och bygglovsprocess 

 
Och varför vi drar igång det 

Vad vill jag idag? 



250 medarbetare med kompetens inom 
bland annat samhällsplanering,  
arkitektur, byggande, juridik och ekonomi  
Socialdepartementet har varit vårt 
huvuddepartement nu verkar vi vara på 
väg till Näringsdepartementet  
Generaldirektör är Janna Valik. 
Vi finns i Karlskrona och Stockholm 
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Central myndighet med ansvar för 
planering byggande och boende 

Vi verkar i en relativt komplicerad plan- och byggvärld 
• Vi vägleder och följer rättstillämpning 
• Nationella intressen och målsättningar 
• Rättssäkra och effektiva planeringsprocesser 
• Skriver regler i den mån det behövs och om vi har 

mandat att göra det 
• Vi samverkar med andra myndigheter och 

organisationer 
• Vi rapporterar till vår uppdragsgivare och vi föreslår 

förändringar i regelverket 
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Boverkets ansvarsområde är 
planering byggande och boende 

Vår roll är inte att aktivt delta i planeringen eller 
byggandet eller de processer som styr detta 

 
Vi kan inte styra de olika aktörerna annat än indirekt 
• Det är exempelvis de 290 kommunernas egen 

ensak att göra detaljplaner och att driva 
detaljplaneprocesserna 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi får, liksom andra myndigheter och kommuner, förfrågningar i stil med:Transportplanering: Det är dags för oss på Trafikförvaltningen att påbörja planeringen av kollektivtrafiken för 2016 (trafikstart december 2015)! Därför gör vi vår årliga sammanställning av befolkningsprognoser och utbyggnadsområden. Vi behöver er hjälp och vill därför ha en sammanställning av era utbyggnadsområden avseende planerade färdigställda bostäder och arbetsplatser för 2015-2020. Nya skolor/förskolor inklusive beräknat elevantal där detta är känt är också av intresse. Nytt för i år är att vi också vill få in informationen i GIS för att underlätta analys och översikt. Därför önskar vi dels en central koordinat per utbyggnadsområde (SWEREF99 1800), dels en shapefil eller motsvarande (exempelvis MIF/MID) på områdets utbredning. Inte sjutton kan vi svara på något sådant. Men visst önskar vi att informationen skulle finnas och vara fritt tillgänglig i läsbart format.



Boverket är intresserat av hur det fungerar 
och hur det borde fungera 

Digital planprocess – en del i e-förvaltningssamhället 
• Enhetlighet och samordning en förutsättning 
• Statens insatser behövs 
• Samverkan med andra myndigheter en förutsättning 
• Sök relationer till näringslivet 

 
Boverket och Lantmäteriet startade SPF 
 
SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Boverket deltar exempelvi i standardiseringsarbeten inom ramen för SIS och presenterar vägledning om lagtillämpning på PBL Kunskapsbankenhttp://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/ Boverket deltar exempelvis aktivt i e-delegationens arbete och stöttar regionala och lokala projekt.Boverket samverkar med andra centrala myndigheter.



Boverket Lantmäteriet SPF 

• SPF startade november 2009 
• Samarbete Lantmäteriet och Boverket 
• 2013 kom SKL med 
• Avslutades 2014-05-26 

SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess 
- ett samverkansprogram mellan SKL, Lantmäteriet och Boverket 



• Frågorna uppmärksammas! 
• Gemensam processbild 
• Processbeskrivning  
Vägledning på PBL Kunskapsbanken 
 
 

• Beskrivit det digitala flödet 
• Beskrivit behov av samverkan: 

• ”harmoniseringsrapporten” 2012:2 
• ”Demonstratorrapporten” 2013:28 
• Digital samverkan 2013:29 

Vad som gjorts inom SPF 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad har SPF gjort??Framför allt så har frågorna uppmärksammats! Både nödvändigheten med hög kvalitet i detaljplaner och behovet av att vi utvecklar digital informationshantering. Vi har med utgångspunkt i en problemanalys tagit fram en processbild och en processbeskrivning så att alla har en gemensam bild att utgå ifrån. Detta finns idag på boverkets webbvägledning PBL Kunskapsbanken. Vi har beskrivit det digitala flödet i processen och behovet olika typer av samverkan och tjänster. Detta beskrev vi i den sk harmoniseringsrapporten som vi lämnade till regeringen januari 2012.  ”Demonstratorrapporten” 2013:28Digital samverkan 2013:29



Demonstratorerna visar hur det fungerar idag – men 
också vad som behöver förbättras 

• Digpro Solutions AB & CGI med 
Stockholms stad 

• S-GROUP Solutions AB & EDP 
Consult AB 

• Tekis AB tillsammans med andra 
Addnodeföretag (Mittbygge, CAD-Q) 

• Vianova System Sweden AB med 
Skövde kommun 

 
 
 
 
 

SPF ville se vad som kunde göras 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi försökte missionera för digital samverkan och tjänstebaserat informationsutbyte men få blev omvända. Vi insåg att vi praktiskt behövde visa vad vi menade.Idén föddes att låta några kompetenta företag visa hur hanteringen ser ut idag, med brister och förtjänster, och vad som behöver förändras för att vi ska ta oss framåt.hösten 2012 föddes idén om demonstrator. Våren 2013 blev det verklighet tack vara dessa aktörer. 



SPF:s erfarenheter om – 
Information som ska tillföras processen 

Finns delvis, men 
• svårfunnen 
• inte självklart tillgänglig – måste köpas 
• inte lätt att hantera 
• inte strukturerad så den lämpar sig för 

återanvändning 
• har kvalitetsbrister 
• saknar vanligen kvalitetsdeklarationer 
Informationsansvaret är inte anpassat 
för digital samverkan 
 

 
 



• Fungerar väl inom avgränsade 
verksamheter - ”öar” 

• Förutsätter samma IT-system  eller 
samma familj av systemlösningar 

• Finns inte lösning för utbyte mellan 
stat och kommun  

Ärendehanteringssystem kan inte 
byta information sinsemellan.   
Det saknas generella lösningar  
för integration 

SPF:s erfarenheter om – 
Åsikter & upplysningar ska utbytas 



• Fungerar inom kommuner. Eleganta 
lösningar i flera demonstratorer 

• Fungerar inte mellan stat och kommun 
• saknas författningsstöd 
• saknas begreppsdefinitioner för centrala 

begrepp som t.ex. ärende 
• administrativt betungande (skriv ut på 

papper, skicka med post, digitalisera på 
nytt genom skanning)  

• Signering – eller inte? 
• Tveksamhet vad som gäller för digital 

arkivering  

SPF:s erfarenheter om – 
Beslut ska fattas och expedieras 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi började med digital planprocess så hörde vi att det refererades till ett begrepp vi inte stött på förut.OriginalkopiaAlltså något som en part betraktar som kopia och en annan part som ett original eller ett analogt original som scannats till en digital bild eller en digital handling som skrivs ut på papper.I myndighetssverige är detta helt enkelt vardag.När vi på Boverket får överklagade detaljplaner eller bygglov på remiss så kommer det lådvis med papper. Och så står vår administratör och skannar in dem för vårt arkiv. Och för att handläggaren ska kunna ha dem på fil. Lättare att jobba då. Men vi får dem inte på fil. Kommuner har oftast allt digitalt. Men domstolar och regering vill ha originalen i papper. En del länsstyrelser vill ha digitala handlingar och några tar enbart emot dem i analog form.Världens främsta IT-nation?



• Kommunens informationsansvar för 
planinformation är inte anpassat för 
digital samverkan 

• Finns som  analoga handlingar och i 
digitala bildformat 

• Finns inte som strukturerad information 
lämpad för digital vidareanvändning i  
- bygglov 
- fastighetsbildning 
- projektering  
- förvaltning 
- statistik och analys för uppföljning 

RIGES: Härnösand, Sundsvall, Timrå, 
Kramfors och Örnsköldsvik 
Gott exempel på projekt som tar hänsyn 
till behovet av digital samverkan 

SPF:s erfarenheter om – 
Information ska tillhandahållas till nästa steg 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har moderna verktyg men helt omodernt tänkande kring hur vi lagrar våra produkter.Tänk så mycket vi kunde göra om vi kunde få tag på all information via en knapptryckning!Och för att inte tala om nationell statistik över planer, bygglov, byggrätter, startbesked Idag går det inte att sammanställa nationellt hur många byggrätter som finns. Vi gjorde ett försök 2012 men gav upp. Det går inte att samla in enkelt. Det handlade om att leta i plåtskåp och räkna på papperskartor…



”Får jag bygga det jag vill på min tomt?” 



Information om bergart, jordart etc. 
Topografisk information 

Annan administrativ information 
Översiktsplaneinformation 

Detaljplaneinformation 
Fastighetsinformation 

”Får jag bygga det jag vill på min tomt?” 

Vilken information behövs för att bygga e-tjänster 



BIM 

För digitalt bygglov behövs digital detaljplan… 

Digital 
grundkarta 

Digitalt 
bygglov 

Digital 
detaljplan 

Översiktsplan 

Markreglerande bestämmelser 
 

Detaljplaner 

Bygglov 

Naturliga förutsättningar (geologi etc.) 

Fastighetsbildning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att få till digitala bygglov måste vi börja underifrån. Och för oss innebär det geodata, markreglerande bestämmelser, översiktsplan och detaljplan. Det brukar kallas drill-down men egentligen borde kallas lyft upp.



BIM 

SPF var för avgränsat…. 

Översiktsplan 

Markreglerande bestämmelser 
 

Detaljplaner 

Bygglov 

Naturliga förutsättningar (geologi etc.) 

Fastighetsbildning 
SPF 



BIM 

Dags för praktiskt arbete…dPBL 

Översiktsplan 

Markreglerande bestämmelser 
 

Detaljplaner 

Bygglov 

Naturliga förutsättningar (geologi etc.) 

Fastighetsbildning 
Ta helheten! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Statskontoret utredde behoven i sin rapport Från analogt till digitalt – Insatser för att främja en digital planprocess (Statskontoret rapport 2014:3. 14 feb. 2014) Enhetlighet och samordning en förutsättning – myndigheter och kommuner måste tillhandahålla och ta emot digital information i enheteliga format och använda gemensamma definitionerStatens insatser behövs – varken kommuner eller exploatörer driver eller kan driva utvecklingen. En nationell e-strategi för digital planprocess - Boverket bör få föreskriftsrätt – planbestämmelser och planhandlingar. Enhetliga definitioner av begrepp är en nödvändighet, och Boverket bör vara den myndighet som tar fram detta. Myndigheter bör föregå med gott exempel – regeringen bör ställa krav på statliga myndigheter att övergå till digitalt arbetssättUtvecklingsresurser till näringslivet – statliga myndigheter, kommuner och näringslivet i samverkan bör få medel för att skjuta på utvecklingenNationell databas för planbestämmelser – Tänk nationell databas för trafikbestämmelser! en sådan skulle kunna främja kommunernas enhetlighet vad gäller planbestämmelser och ”tvinga” fram en enhetlighet. Och så blir planbestämmelserna tillgängliga över hela landet.Fri tillgång till geodata – skulle underlätta arbetet



Projektet ska leverera 
• Kravspecifikationer 
• Rutiner 
• Lösningar 
som möjliggör utbyte av digital information 
mellan olika verksamheter och dess IT-stöd 
 
Resultatet ska vara generellt tillämpningsbart 
Den tekniska plattformen som RIGES 
utvecklat blir testbädd för implementeringen 

 

Dags för praktiskt arbete…dPBL 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi vill knyta ihop de goda exempel vi sett och se vad vi kan skala upp. Göra nationellt.Projektet ska leverera kravspecifikationer, rutiner och lösningar som möjliggör utbyta av digital information mellan olika verksamheter och dess IT-stöd kopplat till PBL.Projektets resultat ska vara generellt och tillämpningsbart nationellt. Den tekniska plattform som utvecklats inom ramen för RIGES utgör testbädd för implementering av resultatet



Fokus ligger på överlämningspunkterna 

Dags för praktiskt arbete…dPBL 

 Definiera de viktigaste 
 överlämningspunkterna 
 Beskriva informationen som 
 lämnas 
 Beskriva de viktigaste tjänsterna 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektets fokus ligger på överlämningspunkterna vid mötet av processerna för översiktsplanering, detaljplanering, bygglov. I detta ingår att beskriva vilka parterna är vid överlämningstillfällena samt hur ärendet och informationen ska hanteras. Detta innebär att projektet ska beskriva vilka förutsättningar som ska eller bör vara uppfyllda för att överlämning av ärende respektive information ska kunna ske. De generella lösningar som tas fram kan också användas vid andra typer av informationsutbyten, till exempel i fastighetsbildningsprocessen.Identifiering av möjliga informationstjänster för de viktigaste överlämningspunkterna: mottagare, sändare, format, innehåll, hur ofta informationsmängden uppträder (används/behövs) samt antal aktörer som är intresserade av informationsmängden.Prioritering av informationstjänster/gränsytor görs baserat på nyttovärderingen. I första skedet tas fem tjänster fram och dessa ska vara de viktigaste informationstjänsterna som behövs för att myndigheterna ska kunna serva medborgarna och de viktigaste aktörerna i processerna.Informationstjänsten är en utbytesmodell som beskriver den information som behöver utbytas inom en process eller skickas mellan olika steg i processen. Denna informationstjänst tar avstamp i både arbetsflödet och informationsbehovet. Beskrivning av de tjänster som bedöms som centrala för processerna detaljplanering, fastighetsbildning inom detaljplan och bygglov inom detaljplan. För var prioriterad tjänst beskrivs vilken och på vilket sätt information ska utbytas. Tjänsterna är beskrivna med avseende påInformationskravFunktionalitetDatamodellSystemkravsäkerhetskravTjänsterna samlas i en tjänstekatalog. 



När projektet är klart finns: 
• Ett 20-tal grundläggande informationstjänster 

 
• Möjlighet att gå vidare: 

 Boverket: vägledning, utveckla egna tjänster 
 SKL: upphandling (IT-stöd, tjänster etc.)  
 Näringslivet: utveckla tjänster 

Dags för praktiskt arbete…dPBL 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projekt syftar till att lägga grunden för ett arbete mot en totalt digital informationshantering inom samhällsbyggnad. När projektet är avslutat finns det möjligheter för Boverket att utveckla vägledningsmaterial för digital informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen SKL att använda kravspecifikationerna för upphandling av de IT-stöd, tjänster och gränssnitt som behövs för att hålla samman den digitala samhällsbyggnadsprocessen.Näringslivet att gå vidare och utveckla tjänster för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

http://www.edelegationen.se/


Andra myndigheter 
Öppen data 

Svensk geoprocess 

Lantmäteriet 

BIM alliance 

Näringslivet 

Kommuner 

BIM 

Översiktsplan 

Markreglerande bestämmelser 
 

Detaljplaner 

Bygglov 

Naturliga förutsättningar (geologi etc.) 

Fastighetsbildning 

Höst 2014: bygga nätverk, pilotområde/-n 

http://www.edelegationen.se/


Beskriva ett komplett digitalt 
arbetssätt  
 Stöd till upphandling av tjänster 
 Vägledning i att arbeta digitalt  
 Omvärldsanalys 

 

Dags för praktiskt arbete…dPBL 

Tjänstebaserat informationsutbyte 
Vi standardiserar informationsutbytet och 
informationstjänster och gränssnitten 

Självständigt aktörer samverkar 
genom att informationen byts via 
(bas)tjänster 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi ser framför oss att informationen byts genom tjänstebaserat informationsutbyte. Det är den modell som E-delegationen anser ska användas för digital samverkan inom offentlig förvaltning. Och vi håller med.Den svenska förvaltningen är uppbyggd av oberoende och självständigt styrda myndigheter och kommuner, som var och en inom givna ramar beslutar om den egna verksamheten.  För att myndigheter, kommuner och landsting som samverkar ska kunna fortsätta att arbeta i stor frihet när det gäller sättet att organisera den interna verksamheten och vid val av IT-lösningar krävs en samverkansmodell med ett minimum av beroenden. Digital samverkan innebär att vi standardiserar informationsutbytet och informationstjänster och gränssnitten.På det sättet frikopplar vi aktörernas inre struktur från samverkansstrukturen. Varje aktör blir då fri att använda egna tekniska system och mappning sker via samverkande processer, informationsutbytesobjekt/-modeller och tjänster. 



Intresserad av dPBL? 

Kontakta: 
Maria Rydqvist på Boverket 
maria.rydqvist@boverket.se 


	Rätt information på rätt plats och vid rätt tidpunkt�– eller�Digitaliserad plan- och bygglovsprocess �
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Central myndighet med ansvar för planering byggande och boende
	Boverkets ansvarsområde är planering byggande och boende
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Demonstratorerna visar hur det fungerar idag – men också vad som behöver förbättras
	SPF:s erfarenheter om –�Information som ska tillföras processen
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24

