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IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet.

Vad är på gång i samhällsbyggnadsprocessen?

1. Grundläggande samhällsbyggnadsinformation

• Svensk Geoprocess - Lantmäteriet

• Geodata i 3D - Lantmäteriet

• Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning 

och bygglov – Smart Built Environment

• Nationell geodatastrategi –Lantmäteriet och Geodatarådet

• Informationsmodellering BIM - Trafikverket 

• CoClass - Svensk byggtjänst

2. Tidiga skeden, idé och förslag

• Flera av de stora arkitektföretagen använder 

3D IT stöd BIM och GIS för tidig projektering, 

analyser och visualisering av 

utbyggnadsprojekt med inslag av VR och AR

• Min stad – Göteborgs stad

• SymbioCity Approach 

• Citylab – Sweden green building council

3. Regional planering IT-stöd för framtagande av 

regionala strukturbilder och utvecklingsplaner t ex inom 

RUFS 2050 processen i Stockholm

4. Översiktsplan och detaljplan

• Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov – Smart Built

Environment

• Digitalisering av gamla och nya detaljplaner till vektorformat med ny planstandard 

som grund. Pågår i ett antal kommuner

• Örebromodellen, beskriver effektiv handläggning av planärenden i Örebro kommun

• Framställning av generella planer, beslut om detaljer i planen tas i bygglovsskedet

5. Medborgadialog, samråd mm

• Ett antal kommuner använder visualisering i olika former 

för att visa pågående utbyggnadsprojekt regionalt och i 

kommunen.

• eGovHack

• Mina kvarter 

• Future City 

• Urbana spel 

• Exempel på dessa är Stockholmsrummet och 

dialogpaviljongen

• Minecraft nationellt och bland kommunerna , ex. Alingsås

6. Fastighetsbildning

• Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och 

bygglov – Smart Built Environment

• Koordinatbestämda fastighetsgränser – Lantmäteriet

• Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela 

livscykeln - Smart Built Environment

7. Bygglov

• Får Jag lov Digital ärendekedja, från ansökan till beslut och 

arkivering, ett 20 tal kommuner deltar  - Boverket

• Mittbygge, Införande av digital ansökan pågår i ett antal 

kommuner. 

• Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och 

bygglov - SmartBuilt Environment

8. Detaljprojektering

• Införande av BIM i stora utbyggnadsprojekt

• Integrerat arbetssätt  - NCC

• BIM i staten – Fem stora byggherrar

9. Byggande 

• Införande av BIM i stora utbyggnadsprojekt, ex. Slussen, 

Hagastaden m.fl.

• BIM och juridik – BIM Alliance

• Digital kontrollplan

10. Förvaltning och återanvändning

• Nationella riktlinjer – Smart Built Environment

• Smart Built Environm., Informationsförsörjning för planering, 

fastighetsbildning och bygglov

• Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela 

livscykeln – Smart Built Environment

https://www.lantmateriet.se/svenskgeoprocess
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/nationella-geodata-i-3d/
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161122-informationsfoersoerjning/
https://ver.geodata.se/styrande2/nationell-geodatastrategi/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/
https://byggtjanst.se/aktuellt/nyhetsrum/2016/maj/coclass-blir-nytt-system-for-klassifikation-av-all-byggd-miljo/
http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do
http://www.symbiocity.org/
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/citylab
http://www.rufs.se/rufs-2050/
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161122-informationsfoersoerjning/
http://skl.se/download/18.6ee610e515505b6272d5c49c/1465819605581/Orebro.pdf
http://egovhack.tumblr.com/om
https://byggtjanst.se/aktuellt/mina-kvarter/
http://futurecity.nu/om-future-city/
https://www.chalmers.se/arch/SV/forskning/forskningsprojekt/urbana-spel
http://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/stockholmsrummet/
http://alingsas.se/minecraft
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161122-informationsfoersoerjning/
https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/stora-vinster-med-moderna-fastighetsgranser/
http://www.smartbuilt.se/projekt/innovationslabb/
https://dpbl.boverket.se/index.php/Får_jag_lov
http://www.mittbygge.se/
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161122-informationsfoersoerjning/
http://www.bimalliance.se/
https://www.ncc.se/vart-erbjudande/kunderbjudande/virtuell-design-och-konstruktion/vad-ar-vdc/
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten
http://www.bimalliance.se/
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Infoblad/Virtuellt_byggande_ledstjarna_nar_nya_Slussen_vaxer_fram.ashx
http://www.bimalliance.se/aktuellt/nyheter/160411_bim_och_juridik_reviderad
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161107-riktlinjer/
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/161122-informationsfoersoerjning/
http://www.smartbuilt.se/projekt/innovationslabb/


Enhetliga riktlinjer och standarder för samhällbyggnadsinformation

• Riktade tidsbestämda finansiella resurser 

• Digitalisering av översikts- och detaljplaner

• Utökat stöd för obrutet informationsflöde inkl. 

tillgång till data



Digitala metoder och verktyg i processer för att skapa ett resilient samhälle

Forskning, utveckling och innovation (FUI): 
• Kring befintliga och nya verktyg & metoder

• Kring digitaliseringens möjligheter för aktörsdialoger 

• För att samordna befintliga system för att skapa resiliens

(ICT, ITS & IoT)



Behov av och vidareutveckling av testbäddar

• Testbäddar för digitala planerings- och projekteringsprocesser

• Testbäddar för bygg- och förvaltningsprocesser 

Pressbild, KTH Live-In Lab



Kunskapslyft om processens helhet och digitaliseringens möjligheter

• Verksamhetsutveckling och fortbildning för ledare 

• Brett inriktad basutbildning/orientering

• Transdisciplinär plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte

• Utveckling av grund-, forskar- och postmasterutbildning

• Utbildning om smarta städer i grundskolan & gymnasiet


