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Regeringens motto: ”Digitalt först”

Digitalt först
Statsförvaltningen ska 
moderniseras genom 
digitalisering med målet 
att effektivisera och 
förenkla vardagen för 
privatpersoner och 
företag



Samordning av nationell digital infrastruktur

Förstärkt styrning 
och samordning
Nationella digitala 
tjänster och lösningar 
kräver en väl 
sammanhållen 
informationsförsörjning 
med  gemensamma 
nationella grunddata = En stabil och säker bas



Hur åstadkommer vi förändringen

(1) Nationella digitala tjänster och lösningar (2) Digital transformation (3) En sammanhållen informationsförsörjning

Användarbehov och 
samhällsnytta

Öppenhet 
och säkerhet

Standardisering 
av grunddata

Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

A. Tre viktiga regeringsuppdrag som ger förutsättningar för:

B. Bred samverkan kring en gemensam handlingsplan för utveckling av infrastrukturen för geodata

Gemensamma nationella grunddata



Från ord till handling

Digital PBL
Plan- och bygglagen

(Boverket)

Kompetens
Plan- och bygglagen

(Boverket)
Digital samhälls-
byggnadsprocess 

(Lantmäteriet)

Nationell plattform
Nationell tillgång till 

standardiserad geodata och 
annan viktig information 

(Samverkan inom 
Geodatarådet)

(3)(2)(1)



Regeringsuppdraget:

Verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL
Regeringens målsättning
En effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för medborgare, företag, kommuner, 
landsting, myndigheter och andra aktörer. 

Uppdraget
• Digitala standarder för översiktsplaner och detaljplaner
• Effektiv försörjning av planeringsunderlag

• Digitalt tillgängliga byggregler och produktegenskaper
• Klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom 

samhällsbyggnadsprocessen
• Vid behov lämna författningsförslag som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, 

standarder, gränssnitt och informationsflöde mellan samhällsbyggandets aktörer



Enhetlig digital tillämpning av PBL

Nationell 
plandatabas • Återanvändbart

• Organisationsoberoende
• Framtidssäkert

Målbild

2018 2020

POC¹ Nationell Plandatabas
Samverkansmodell för genomförande av RU samt 
informationsmodell för nationell plandatabas

Förstudie Planeringsinformation
Framtidssäkrad målbild för digital 
planeringsinformation 

Prototyp och POC¹ Bygglov
Framtidssäkrad målbild för digital lov- och 
bygginformation

Förstudie Byggregler
Framtidssäkrad målbild digitala  byggregler

Projekt Digital planering 
Realisering  av standarder och 
lagstiftning. Utgår från genomförd 
POC och målbild för digital 
planeringsinformation 

Standard 
för ÖP

Standard 
för statligt 
planerings-
underlag

Riksintressen

1 januari 2021
BoV + LM:s standard för digital DP/GK

Projekt Realisering av 
digital lov- och bygginformation
Utgår från FårJagLov prototyp

POC¹ Digitala 
byggregler

Projekt Realisering av digitala  byggregler
Utgår från genomförd POC och målbild för digital 
regelstyrning.

Bygglov

Samrådsprocessen
Medborgardialog

Standard för 
utrednings-

material Överklagande-
processen

¹POC = Proof of concept, används i projektet för att "bevisa" hur en tydligt avgränsad funktionalitet fungerar innan vi fortsätter med utveckling i en prototyp/realiseringsprojekt.



Nationell plattform med tydliga roller/ansvar

Definierade
samhälls-
utmaningar

Offentliga och privata aktörer 
som har behov av samlad 
åtkomst till information för att 
utföra uppgifter i en viktig 
samhällsfunktion/-process

Myndighet som ansvarar för att en 
viktig funktion, process eller sektor i 
samhället fungerar effektivt

Myndighet som ansvarar för att 
en nationell informations-
infrastruktur fungerar effektivt 
för de funktioner, processer och 
sektorer i samhället som behöver 
informationen

Offentliga och privata dataproducenter och 
datavärdar som har ett ansvar att 
tillgängliggöra information i samhället

Leverantörer
- Producenter
- Datavärdar

Datainfrastruktur
Åtkomst

Anslutning

Samordnare av
datainfrastruktur

Infrastrukturoptimering

Nyttorealisering

Konsumenter

Samordnare av
samhällsprocess
Sektorsoptimering

Nationell plattform
för geodataaccess

Sektors-
portaler



Samband med övergripande infrastruktur
Övergripande nationell 
samordning

Sker idag via eSam, 
framöver via den nya 
myndigheten för 
digitalisering

• Gemensamma principer

• Tekniska komponenter

• Verktyg

• Eget utrymme

• E-legitimation

• etc

E-tjänster till stöd 
för samhällsfunktion/
samhällsprocess

Konsument

Samordnare
Process/funktion

Samordnare
Grunddata

• Standarder 
• Föreskrifter
• Handledningar
• Avtal
• Anslutningar

Leverantörer
• Dataproducenter
• Datavärdar

Dataleverantörsanslutning

Tjänsteförmedling
via maskingränssnitt

Användaranslutning

- Öppenhet
- Sekretess
- Integritet
- Rikets säkerhet
- Krav på data och tjänster

= Grunddata

= Annan data

G

A

Dataförsörjning

(1) Användarbehov 
och samhällsnytta

(2) Öppenhet och 
sekretess 

(4) Nationell samverkan i 
geodatainsamling

(3) Standardisering av 
grunddata

De fem fokusområdena i den 
gemensamma handlingsplanen 
för geodatainfrastrukturen

(5) Nationell plattform för 
geodataaccess





1. Smart planering för byggande
Integration mellan Geodata och BIM –
en studie av fem ingående faser i samhällsbyggnadsprocessen

BIM

Geodata

Stockholm med omnejd
3. BIM och fastighetsbildning

Umeå/Skellefteå med omnejd
5. Återföring/förvaltning

Göteborg med omnejd
1. Produktpaket för 

geodata

Skåne med omnejd
2. 3D detaljplaner

Falun/Borlänge med omnejd
4. BIM och bygglov



2. DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess

1. Juridiska aspekter - Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Tyréns

3. Infrastrukturplaner och översiktsplaner – WSP

4. Digital handbok – standardiserade detaljplaner – Örebro kommun

5. Inspirationsdagar, tävling och medborgardialoger – Sweco Architects
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