
31900 lösningar på 110 uppgifter



En lång resa….



Standarden reglerar formen

Användningsform



Standard reglerar formen

• DP_KM_B

• DP_KM_H

• DP_KM_Eg_Anvandning_Byggnad_A



Hänvisning till katalogen i standarden



Standarden talar om vilka kataloger som ska finnas



Boverket äger katalogen och tolkningshjälpen



• 619 detaljplaner

• Vi såg det som ett 

planarbete

• Projekt med egen budget 

och projektanställning

• Upphandling av programvara

(inte befintlig, vi har  nu tre 

olika)

Hur vi började



Hur vi genomförde

• Började med nyaste 

planerna

• Varv 1 gjordes linjetolkning

• Digitaliserar bara de 

gällande



Hur vi genomförde

• Arbetsgrupp var 14:e dag

• Ändrat höjdsystem

• Vi har tolkat men inte ändrat

ex 39§ blir bestämmelse



Tolkat…



…men inte ändrat



Vad det kostat oss

• Ca 5000 kr per plan (1000 kr/timme) inklusive programvara.

• Eller 4 timmar per plan, 1,5 per dag



Vad är gjort?

• Alla planer är tolkade och inlagda i en databas enligt SIS-

standard

• Tolkningar har stämts av med Boverket och dokumenterats

• Olämpliga bestämmelser har samlats ihop för att kunna 

åtgärdas

• En webtjänst där hela planmosaiken syns och är interaktiv

– länk

• Analyser är nu möjligt



Så här kan det se ut





Vilka gränsar till bostadsanvändning?



Var finns ”lediga” byggrätter?



Del av byggnad på prickmark



Bestämmelser som kan ändras/upphävas

• Undantag i minsta tomtstorlek
– Tomtplats får icke göras mindre än 800 kvadratmeter, men kan undantagsvis få nedgå 

till 700 meter

• Bestämmelser om uppvärmning, vattenmängd i spolning, 

möjlighet till källsortering osv (ca 1993-2005)
– Uppvärmning av byggnad skall ske med vattenburen värme. Till WC får ej användas 

mer än 4 liter vatten per spolning. Vattenarmatur får ej ha högre genomströmning än 

0,2 liter per sekund, vid tvättställ högst 0,1 liter per sekund.

• Friliggande villor utan bestämmelse om antal lägenheter

• Undantag på stängsel (ca 1952-1974)



5 planer behöver ändras



5 planer behöver ändras



Vad gäller nu då?

• Avstämning med Boverket av ”restlista”

• Dokumentation av alla tolkningar

• …sen får vi se. Rättsligt gäller fortsfarande den ursprungliga 

planen och dess ursprungshandlingar



Vad är kvar?

• Länka de bilder som behövs för tolkningar

• Digitalisera eller koppla/informera om fastighetsplaner

• Syfte?

• Bygglov och nämndledarmöten som vill får använda webkartan under en 

testperiod

• Eventuella fel eller oklarheter rättas till löpande under testperioden och en tid 

därefter

• Nya interna rutiner

• Tolkningar godkänns av nämnden och webtjänsten kan därefter publiceras 

under hösten och användas av allmänheten




