
Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess 
för att främja byggandet och effektivisera 

samhällsbyggandet i hela landet

Webbinarium riktat till riksdagsledamöter den 16 april 2021

Välkommen! 
Webbinariet startar kl. 09.00



Samhällsbehov
i fokus

Bostäder

Infrastruktur

Hållbarhet

Jobba smartare



Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar 
samhällsutveckling genom geodata och digitalisering



Digitaliseringen av 
samhällsbyggnads-
processen pågår

• Detaljplaner och byggnadsobjekt först ut, 
gynnar bygglov och bostadsbyggande 

• Öppna data och öppna geodata 

• Digital omställning: 

 Kommunerna måste börja nu, och Geoforum 
spelar viktig roll i detta. 

 Privata företagen behöver vara med för att 
åstadkomma digital omställning.



1. Ändrad lagstiftning som stödjer 
digitaliseringen

2. Ökad kvalitet på data

3. Öppna geodata och fastighetsdata NU

4. Förstärkt samverkan mellan staten och 
kommunerna

5. Ökad förståelse och kompetens hos alla 
aktörer

För full effekt av 
digitaliseringen 
krävs:





Tänk digital tvilling!



Staten som byggherre behöver visa vägen

Vi behöver nu att staten som byggherre 

• går före och blir en aktiv beställare av digital 
information när byggnation beställs

• Bidrar till fortsatt utveckling och finansiering av 
ett enhetligt sätt att kravställa digital 
information

Nationella riktlinjer för kravställning av 
digital information finns nu som stöd

• framtagna av sektorn

• till hjälp för byggherrar att få den digitala 
information som behövs för en digital kopia 
av den byggnation som beställs



Aktuella processer  

Lagstiftning med krav på klimatdeklarationer för nybyggnation (1/1 2022)
behöver följas upp med krav på digitala informationsflöden av klimatdata

Digitala detaljplaner och byggnadsobjekt blir krav (1/1 2022)

bygglovsprocessen behöver kunna hantera modellbaserad information (BIM)

Beslutsunderlag för öppna geodata och fastighetsdata finns!
öka takten med att öppna upp data, tillgång till data är centralt för

digitalisering



• Vi är mitt uppe i en digital transformation
• Ett hållbart samhälle förutsätter digitalisering

Öppna data, öppna format och standarder är kritiska 
tillgångar

Sektorns utmaningar och möjligheter



Omarbetningen av PSI-
direktivet
Infrastrukturdepartementet
Ingela Alverfors, rättssekretariatet
Sumbat Daniel Sarkis, enheten för samhällets digitalisering
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Beredning av en ny lag om öppna data

• Betänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55) 
överlämnades i september 2020.

• Drygt 100 remissyttranden har kommit in. Flertalet 
remissinstanser är positiva till utredningens lagförslag. Många 
ser säkerhetsutmaningar i ett ökat tillgängliggörande av 
information för vidareutnyttjande.

• Remissyttrandena finns tillgängliga på regeringen.se.
• Proposition är planerad till hösten 2021. 
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Genomförandeakt om värdefulla datamängder

• En genomförandeakt inom ramen för öppna data-direktivet.
• Innehåller sex tematiska kategorier; företag & företagsägande, 

geospatiala data, jordobservation och miljö, meteorologiska 
data, statistik, rörlighet (transport).

• Beslut väntas till sommaren 2021.
• Ställer vissa skyldigheter på medlemsstaterna, bl.a. att 

datamängderna ska vara avgiftsfria, maskinläsbara, via API, mm
• Kan innebära utmaningar för t.ex. flera avgiftsfinansierade 

myndigheter.
• Finns dock stort samhällsekonomiskt potential.
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Nytt uppdrag inom digitalisering 2021

Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket



Digitala lösningar

Foto: Helén Karlsson/Scandinav

Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av 
plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö



Nytt uppdrag inom digitalisering 2021

• Tekniska lösningar för en digital 
plan-, lov- och byggprocess

• Digitala detaljplanebeslut

• Befintliga detaljplaner

• Digitala översikts- och regionplaner

• Arkivering digitala detalj-, översikts-
och regionplaner.

”Uppdrag om lösningar som 
främjar en enhetlig tillämpning 
av plan- och bygglagen (2010:900) 
i en digital miljö.”

Foto: Helén Karlsson/Scandinav



Leveranser 2021 enligt regeringsuppdrag

Tekniska lösningar
• Ändamålkatalog – vägledning och API
• API för befintligt behörighetsregister
• Förslag digital kommunikation enl. PBL

Utredningar inkl förslag 
• Digitala original 
• Digitalisering av befintliga detaljplaner
• Utformning av ÖP/RP i digital miljö
• Digital arkivering av planer

Samverkan LM – Boverket 2021
• Specifikationsarbete – byggnad, DP, 

planbeskrivning, ÖP/RP

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav



Uppdragets förutsättningar

• Föreslå författningsändringar
• Samverka med berörda parter
• Redovisa den 16 december 2021.



Nya regler (2021/2022)

• Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan – Boverket
• Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan – Boverket
• Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning – Boverket

2021

• Vägledning, stöd till kommunerna, samverkan med LM kring nationella specifikationer
• Framtiden med enhetliga digitala detaljplaner – Boverket (webbseminarium)
• Nya regler för planbeskrivning till detaljplan – Boverket (webbseminarium 15 april)



Här kan du följa arbetet

• Boverkets uppdrag inom digitalisering:
boverket.se/digitalisering

• Boverkets LinkedIn-sida om digitalisering:
Digitalisering för planering, byggande och boende

• Kontaktperson: 
Frida Jonsson, tf uppdragsägare
frida.jonsson@boverket.se



Digital samhällsbyggnadsprocess 
– erfarenheter från kommunerna

Ann-Sofie Eriksson, SKR



Digital samhällsbyggnadsprocess 
– erfarenheter från kommunerna

−Många kommuner ställer om  - har upptäckt kraften i 
nya verktyg (visualisering, analyser, bättre tjänster)

−Risk för digital klyfta mellan kommuner 
−Utmaningar kring bl a resurser, arbetsformer,

informations- och ärendehantering i digital miljö, 
arkivering



Digital samhällsbyggnadsprocess 
– erfarenheter från kommunerna

−Hur säkerställer vi att alla har möjlighet att göra den 
omställning som krävs?

− Ytterligare digital omställning kräver bl a
− statlig samordning 
− nya sätt att arbeta
− juridisk utveckling (ex kring arkivering)
− teknisk utveckling ( system som klarar högt uppställda målsättningar)
− gemensamma nationella lösningar i digital infrastruktur
− nya affärsmodeller för insamling, kvalitetssäkring och delning av data
− finansiering
− politisk förankring



• Vi har FoI-resultat – nu behövs implementeringsstöd
• Staten behöver en gemensam strategi
• Fortsätt att anpassa regelverken – samverka genom

Samhällsbyggandets Regelforum


