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Uppsala har cirka 1500 gällande detaljplaner idag som inte är helt 
digitaliserade.  

I samband med det nya lagkravet som kom januari 2022 har kommunen 
valt att digitalisera äldre detaljplaner, eftersom det finns stora vinster 
med digitalisering och för att det bidrar till en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess.

Rättsliga ramar och nationella initiativ:

• Nya föreskrifter för detaljplaner

• Ny planbestämmelsekatalog

• Vägledning för digitalisering av detaljplaner
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Bakgrund



Nyttan med digitaliserade detaljplaner
• Tillgänglighet och begriplighet

• Tydlighet för den som vill läsa plankartan att sålla ut viktig information.

• Förenklat kundbemötande

• Blir lättare att hitta och ta del av detaljplanerna.

• Fortsatt utveckling

• Digitala bygglovstjänster, underlättar ärendehanteringen.

• Statistiska utdrag förenklas

• Standardiserat sätt att kolla på gällande detaljplaner

• Det ska inte gå att misstolka.

• Svartbyggen kan identifieras i högre grad

• 3D-möjligheter, ”möjligheternas rum”

• Visualisering av byggrätter, hantera bygglov i 3D

• https://www.youtube.com/watch?v=S0OoEp1BNeg
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Pilotprojekt
- Utfördes april 2019

- Tiotal detaljplaner i Sunnersta tolkades

- Kvalitetssäkring av gränser ingick inte i piloten

- Tolkningsgrupp på 4 personer

- 2 kartingenjörer, 1 bygglovshandläggare och 1 
planhandläggare

- Granskningsgrupp på 8 personer

- Chefer för bygglov och plan, 2 
bygglovshandläggare, 2 planhandläggare och 
2 kartingenjörer
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Metod och tidplan
• Projektet delas upp i faser på 6 månader under 5 år, med start 2022.

• Fokuserat arbete under fasen med att tolka, digitalisera och granska. Resurser 
behöver avlastas från vissa arbetsuppgifter under projekttiden.

• Tolkningsgrupp 7 personer

• Granskningsgrupp 5 personer

• Fastighetsbestämningar beställs inför en fas av projektet till KLM. Geodata kan 
hjälpa till vid enklare utredningar, för att spara tid och eventuella kostnader.

• Första fasen kommer troligtvis vara jobbigast, då majoriteten av tolkningsbesluten 
kommer ske under den fasen.
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Kvalitetssäkring av fastighetsgränser



• Byte av programleverantör, avveckling av befintliga program

• Vad händer om kravbilden ändras i framtiden eller om vi gör på fel sätt?

• Projektet kommer sträcka sig över flera år

• Långsam process, det tar tid

• Konsekvent tolkning av planerna

• Kostnaden är hög, risk att budgeten brister

• Standardosäkerhet på fastighetsgränser

• Hur fungerar tomtindelningarna?

• Svartbyggen kan identifieras – kan bli större arbetsbelastning för Tillsyn

• Risk att den digitala kartan missförstås som juridiskt bindande – kommunikationsutmaning

• Resursbelastning
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Risker och utmaningar



Omvärldsbevakning
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• Värmdö - Gör rätt från början. Viktigt med gränsutredning och att lära känna sina 
fastighetsgränser.

• Trollhättan – Liknande metod som Värmdö.

• Sollentuna – Använde Geosecma fysisk planering, började dock tidigt.

• Magnolia bostad – Det är dyrare att bygga i en kommun som inte är digital. 

• Helsingborg

• Gotland

• Lund



Nästa steg
- Projektet har fått medel för 2022

- Rekrytering av projektanställd för digitalisering

- Projektledare ska tillsammans med programkontoret leta 
digitaliseringsmedel utanför kommunen

- Fortsätta söka medel inom kommunen för kommande år

- Prioritering av tolkningsområden tillsammans med bygglov och plan 

- Påbörja arbetsgrupper och samarbetet med KLM
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