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Sammanfattning 
 

Idag, 2014, är det vanligt förekommande att med hjälp av digital 3D teknik visualisera 

stadsmodeller och byggandsmodeller. Utvecklingen av tekniken inom 3D går fort och 

har bl.a. fått konsekvensen att enskilda medborgare, företagare och organisationer 

ställer högre krav på tillgång till information. För en kommun är det viktigt att 

tillgängliggöra information framförallt inom planprocessen där presentationer av 

planförslag i 3D modeller kan vara till stor hjälp inför samråd. Syftet med den här 

uppsatsen är att undersöka förutsättningar för 3D redovisning och visualisering av 

detaljplaner i digital miljö i Sverige utifrån ett kommunalt perspektiv.  

 

Målsättningen är att försöka identifiera problem och möjligheter med 3D redovisning 

och visualisering av detaljplaner i en digital miljö. Arbetet bygger på frågeställningarna: 

(1) hur tillämpar kommunerna 3D redovisning av detaljplaner efter införande av ny 

lagstiftning gällande tredimensionell fastighetsbildning och Plan och bygglag i 

kommunal planprocess; (2) vilka förutsättningar behövs för att kommuner skall 

implementera 3D redovisning av detaljplaner; och, (3) vilka åtgärder/riktlinjer kan 

förbättra/förenkla och underlätta hanteringsprocessen av 3D redovisning och 

visualisering av detaljplaner i en digital miljö.  

 

Inför arbetet gjordes en litteraturstudie där det framkom att exempelvis redovisning av 

rättigheter och tydlighetskravet för detaljplaner behöver utredas mer. Metoden för att få 

fram resultatet bygger dels på intervjuer med Boverket, Lantmäteriet, RIGES-projektet 

och kommuner samt en enkät som skickats ut till 40 slumpvis utvalda kommuner. 

 

Resultatet från enkätundersökningen delades in i teman som visar att kommuner anger 

tid, kompetens/kunskap, ekonomi, efterfrågan och politisk vilja/beslut som både hinder 

och förutsättningar för att implementera 3D detaljplaner. Kommunerna anger även att 

data och standarder är en viktig förutsättning. För att kunna fullfölja ett system där 

tredimensionella fastigheter och 3D detaljplaner ingår behövs bl.a. gemensamma 

överföringsformat, tydlighetskravet i Plan- och bygglag (PBL), gemensamma synsätt 

och standarder utredas mer. Resultatet visar även på att det finns stora skillnader mellan 

kommunerna när det gäller satsningen på 3D visualisering. 

 

Nyckelord: 3D, detaljplaner, planeringsprocess 

  



 

 

Abstract 
 

Nowadays, it is common to use digital 3D technology to visualize urban models at 

different scales. In recent years, 3D technology has grown at a faster pace which has led 

to an increased need for citizens, entrepreneurs and organizations to have access to 

accurate information. For a municipality, visualizing new proposals in 3D can increase 

citizen participation in the planning process. The purpose of this thesis is to examine the 

conditions for 3D representation and visualization of detailed plans, in Sweden, from a 

municipal perspective.  

 

The aim is to identify challenges and possibilities of 3D representation and visualization 

of detailed plans. This research is based on the following research questions: (1) how do 

Swedish municipalities apply 3D representation in the planning process after the 

introduction of new legislation regarding 3D property and the Plan and Building Act; 

(2) what conditions are needed so that municipalities can apply 3D representation in the 

planning process; and, (3) what actions/guidelines can improve/simplify and facilitate 

the planning process of representations and visualizations? Prior to the work, a literature 

study was preformed where it was found that, for example, the recognition of rights and 

regulations requirement for planning proposals needs to be investigated more. The 

method for obtaining the results were based on interviews with Boverket, Lantmäteriet, 

the RIGES-project and municipalities as well as a questionnaire sent to 40 randomly 

selected municipalities. 

 

The results of the survey were divided into themes that showed that municipalities 

indicates time, skills / knowledge, economy, demand and political will / decision as 

both barriers and conditions for implementing 3D representation in the planning 

process. The municipalities also indicated that data and standard as an important 

condition. To enable a full life cycle system with 3D properties and 3D planning 

proposal mutual understanding, such as shared concept and terminology, transmission 

format are necessary. The result shows that there were differences between the 

municipalities in terms of focus on the 3D visualization. 
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1. Inledning 
Den 1 januari 2004 infördes en ny bestämmelse gällande tredimensionell (3D) 

fastighetsbildning. Den nya bestämmelsen innebar att det längre inte bara var möjligt att 

fastighetsbilda horisontellt utan även vertikalt. Med hjälp av z-värdet fanns nu en 

teoretisk och praktisk möjlighet att visualisera en fastighet med hög noggrannhet i 

kommunens primärkarta. Idag, 2014, är det vanligt förekommande att med hjälp av 

digital tredimensionell teknik visualisera stadsmodeller och byggandsmodeller. För 

kommunernas del kan en tredimensionell visualisering av ett byggnadsprojekt vara till 

stor hjälp i detaljplaneprocessen då synpunkter skall inhämtas i samrådsprocessen. Med 

en tredimensionell modell är det ofta enklare att se effekter och förstå konsekvenser av 

kommande planeringar. Det har visat sig att 3D visualisering av byggnadsmodeller har 

en positiv effekt på planprocessen då berörda parter tidigt kan ge uttryck för åsikter och 

på så sätt påverka den slutgiltiga detaljplanen (Wanarat & Nuanwan, 2013). 
 

Inom detaljplaneprocessen används oftast 3D modeller för planering, presentationer 

eller för att generera olika former av analyser. I 3D modellen är byggnadernas gränser 

eller placering inte juridiskt bindande eftersom syftet oftast är att presentera en vision 

inför exempelvis ett samråd. I en lag kraft vunnen detaljplan är däremot 

planbestämmelser, egenskapsgränser och användningsgränser juridiskt bindande vilket 

ställer krav på tydlighet.  

 

Utvecklingen av digital teknik går fort vilket bland annat har fått konsekvensen att 

enskilda medborgare, företagare och organisationer ställer högre krav på tillgång till 

information. För en kommun är det viktigt att tillgängliggöra information för sina 

invånare och tillhandahålla digitala tjänster med hjälp av så kallade e-tjänster. I 

rapporten Harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö har Boverket 

(2012) undersökt förutsättningarna för kommunerna att harmonisera sina detaljplaner i 

en digital miljö och att även lagra dessa digitalt. Bakgrunden till Boverkets rapport är 

regeringens önskan om att kommunernas planeringsprocess skall bli mer effektiv. 

 

Ökad tillgänglighet, bättre teknik och krav från användare ställer krav på datakvalitet 

och noggrannhet. I snart 10 år har möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning 

funnits och därtill även tekniken för att redovisa i 3D. Men vad innebär detta för 3D 

redovisning av detaljplaner? Vad finns det för problematik och vad finns det för 

möjligheter? Hur arbetar kommunerna idag med 3D redovisning av detaljplaner? Och 

hur arbetar kommunerna med tredimensionell fastighetsbildning? Det här är frågor som 

Boverket och Lantmäteriet har samarbetat kring och tagit fram en gemensam 

processbild för detaljplane- och fastighetsbildningsprocessen. Hittills har detaljplane- 

och fastighetsbildningsprocessen löpt i vardera egna spår men förhoppningen är att den 

gemensamma processbilden skall generera ett bättre samarbete mellan planerare och 

fastighetsbildare (http://www.boverket.se/sv/PBL- 

kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Samordnade-processer/). 

 

1.1. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka förutsättningar för 3D redovisning och 

visualisering av detaljplaner i digital miljö i Sverige utifrån ett kommunalt perspektiv. 

Målsättningen är att försöka identifiera problem och möjligheter med 3D redovisning 

och visualisering av detaljplaner i en digital miljö. Slutligen kommer ett förslag på 

riktlinjer för hantering av processen utifrån kommunernas förutsättningar att 

presenteras. 
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Den här studien bygger på frågeställningarna: 

 

1. Hur tillämpas 3D redovisning av detaljplaner efter införande av ny lagstiftning 

gällande tredimensionell fastighetsbildning och Plan och bygglag i kommunal 

planprocess? 

 

2. Vilka förutsättningar behövs för att kommuner skall implementera 3D redovisning av 

detaljplaner? 

 

3. Vilka åtgärder/riktlinjer kan förbättra/förenkla och underlätta hanteringsprocessen av 

3D redovisning och visualisering av detaljplaner i en digital miljö? 

 

1.2. Avgränsning 
Det här arbetet är inriktat mot 3D redovisning och visualiseringen av detaljplaner. 

Eftersom tredimensionell fastighetsbildning är en del av planprocessen behandlas den 

kort. För redovisningen i detaljplaner har arbetet begränsats till användnings-

bestämmelserna allmän platsmark och kvartersmark. 

 

2. Tidigare forskningsstudier 
 

2.1. Internationell forskning inom 3D fastighetsbildning och 3D 

visualisering 
För att förstå problematiken med 3D fastighetsbildning i en digital miljö behöver man 

förstå vad det är för typ av data som behövs. En fastighetsbildning består dels av 

geodata och dels av en textdel. Dessa kan även beskrivas som fysiska objekt och 

juridiska objekt. Problemet är att en vägg kan representera både ett fysiskt objekt men 

även utgöra en gränsmarkering dvs. ett juridiskt objekt. Sammantaget så måste ett 

system för 3D visualisering av både tredimensionell fastighetsbildning och 3D 

detaljplaner klarar av att redovisa både fysiska objekt och juridisk information (Shojaei, 

Kalantari, Bishop, Rajabifard & Aien 2013). 

 
Shojaei et al. (2013) har i sin artikel Visualization requirements for 3D cadastral 

systems identifierat tre ämneskategorier inom tredimensionell fastighetsbildning och 

visualisering som behöver studeras närmare för vidare utveckling. Artikeln bygger på 

australienska förhållanden men bör kunna appliceras på svenska förhållanden. Den 

första kategorin behandlar visualisering av tredimensionella fastigheter och då inriktat 

mot visualisering av under marken anlagda 3D fastigheter och problematik med 

sektionsindelning. Den andra kategorin identifierar generella frågor gällande 

visualiseringssystem inriktat mot interaktivitet och visualisering. Och den tredje 

kategorin behandlar frågor kring interoperabilitet och användarvänlighet när det gäller 

3D visualiseringssystem. Shojaei et al. (2013) har utvärderat ett flertal GIS- och CAD-

system och utvärderat dessa enligt olika parametrar inom dessa kategorier. Resultatet 

visar att det idag inte finns något digitalt system för 3D visualisering som helt motsvarar 

kraven för 3D redovisning av tredimensionella fastigheter. Främst handlar det om 

kravet att redovisa de juridiska rättigheterna. 

 

Författarna har även identifierat krav och behov gällande 3D visualisering av 3D 

fastigheter. Dessa är teknologisk utveckling, krav från medborgare och organisationer, 
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krav på kompatibla dataformat, effektivare administration och effektivare system. 

Slutligen föreslår författarna att man skapar en dataspecifikation gällande 3D 

visualisering för 3D fastigheter. Specifikationen skulle då innehålla uppgifter om 

minimikrav för attribut, objekt, visualisering m.m. (Shojaei et al., 2013)  

 

Paulsson och Paasch (2013) har i en studie sammanställt undersökningar gjorda mellan 

2001- till 2011 inom 3D fastighetsbildning. De har granskat både nationella och 

internationella studier. Resultatet visar att det finns återkommande teman som behöver 

studeras närmare. Paulsson och Paasch (2013) fokuserar främst på den juridiska 

aspekten av 3D fastighetsbildning men visar även på att det inom ämnet 3D 

fastighetsbildning behövs mer forskning kring datamodellering. Det finns behov av att 

få en sammanhållande process inom 3D fastighetsbildning. Det finns en klar brist i 

avsaknaden av dels gemensamma standarder och dels standardiserad terminologi. För 

att kunna överföra 2D fastighetsbildning till en 3D miljö behöver dessa frågor 

diskuteras och lösas.  En ytterligare aspekt av ovan är möjligheterna att kunna utbyta 

erfarenheter och jämföra studier nationellt och internationellt inom 3D 

fastighetsbildning. 

 

Även andra länder i Europa har intresserat sig för digital redovisning av tredimensionell 

fastighetsbildning. I Nederländerna har man länge intresserat sig för 3D redovisning av 

tredimensionell fastighetsbildning och visualisering. Oosterom (2013) har bl.a. 

identifierat fler områden som behöver utredas mer ingående däribland standardisering, 

redovisning av rättigheter, registrering, visualisering, m.fl. Författaren konstaterar även 

att för att få en ”hel livscykel i 3D” behöver man även utreda utvecklingen och 

redovisning av detaljplaner i 3D eftersom 3D fastighetsbildning har en påverkan på 

detaljplaner. Ett exempel på hur 3D redovisning av tredimensionella fastigheter kan 

visualiseras visas genom en försöksmodell/prototyp från Ryssland som visar 

tredimensionell fastighetsbildning. 3D-fastigheternas utrymmen är olikfärgade och det 

finns en slide-in funktionalitet för att förbättra visualiseringen. För att se 

fastighetsbildningarna kan enheterna dras ut från huskroppen. Samtidigt redovisas 

fastighetens rättigheter i en registremeny till höger i fönstret. All information lagras i en 

databas och är sökbar. 

 

Oosterom (2013) konstaterar att det finns behov att utveckla ett flertal områden som har 

beröringspunkter med 3D fastighetsbildning. Dessa beröringspunkter utgörs av bl.a. 

detaljplaner, validering och kontroll av data och lagring och analys av 3D volymer. På 

så sätt kan man uppnå en fullständig livscykel för 3D redovisning och 3D 

representation. Enligt Oosterom (2013) är en viktig del av processen standardisering 

särskilt om data skall interagera med andra programvaror och externa 

aktörer/användare. Gemensamma synsätt och gemensam samverkan är en nödvändighet 

om utbyte av data mellan programvaror skall ske. 

 

Oosterom (2013) betonar även vikten av att inse skillnaden mellan 3D visualisering av 

3D fastighetsbildning och 3D stadsmodeller. Den förra har fyra specifika 

problemområden som måste hanteras varav en har relevans för det här arbetet – hur 

visualisera avskiljande volymer i en byggnad då den yttre volymen ofta skymmer för de 

inre. En lösning kan vara att använda sig av transparanta objekt och tvärsektioner. 

Problemet är (bör vara) snarlikt för detaljplaner – hur visualisera avskiljande 

bestämmelser, rättigheter, huvudmannaskap, markanvändningsområden då dessa 

(volymen) ofta skymmer för de andra. 

 



 

6 

 

2.2. Nationell forskning inom 3D fastighetsbildning och 3D 

visualisering 
Projektet Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan (RIGES) är ett 

samarbetesprojekt mellan fem kommuner: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och 

Örnsköldsvik. Syftet med projektet var att utveckla e-tjänster som gör det möjligt för 

företag och allmänhet att bl. a. söka bygglov på nätet, lättare hitta information och 

kommunicera med kommunerna i ärenden som rör främst planerings- och 

bygglovsfrågor. Projektet startade den 1 januari 2011 och avslutades den 30 juni 2014 

(Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan [RIGES], u.å.). 

 

I RIGES-projektet ingick ett flertal delprojektmål varav ett, Delprojektplan Detaljplan, 

hade som mål att ta fram en metod för att digitalisera den befintliga planinformationen. 

Eftersom resultat skulle användas i en gemensam GIS-karta behövdes informationen 

anta enhetligt utseende. Därav arbetade projektet även med att ta fram en metod för 

användande av Swedish Standards Institute (SIS, 2010) SS 637040:2010 eftersom 

kommunerna formar sina detaljplaner på olika sätt. Behovet för standarder är vital då 

planerna skall hanteras i en gemensam databas. Bestämmelser och egenskapsgränser 

skall även vara sökbart vilket innebär att planhandläggarna måste arbeta efter 

gemensam symbolik och på ett gemensamt arbetssätt.  

 

Det finns en del fördelar med att planinformationen digitaliseras. Delprojektet 

Detaljplan har identifierat några av dessa. Eftersom informationen är sökbar för 

handläggarna inom samhällsplaneringen ser handläggarna samma information och kan 

snabbt ge svar på frågor. En annan fördel är att kunna läsa planinformation tillsammans 

med annan geografisk information. Ovan beskrivet bör ge en estimerad tidsvinst då 

mindre tid behöver läggas på att söka information på flera håll. Om planinformation 

utformats enligt en viss standard blir det lättare att utbyta information. Det blir även 

enklare att visualisera planinformationen då den är digitaliserad (Riges, uå). 

 

RIGES-projektets målsättning har som tidigare nämnts varit att utveckla e-tjänster 

inriktade mot samhällsbyggnadssektorn. I och med att det är ett samarbetsprojekt med 

ett flertal kommuner har arbetet inriktats på att skapa gemensamma arbetsverktyg 

exempelvis gemensam karttjänst och standarder. 3D-visualisering var något som 

visserligen var intressant men inte prioriterades delvis pga. frågans komplexitet (C. 

Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014). I det gemensamma kartverktyget 

presenteras den digitaliserad planinformation i 2D än så länge. 

 

2.2.1. Utredningar 

Statskontoret har på Regeringens uppdrag gjort en utredning under 2014 med syfte att 

se närmare på hanteringen av en digital planprocess och vilka åtgärder och metoder som 

kan utveckla en sådan. (Statskontoret, 2014). Bakgrunden till utredningen är att hitta 

åtgärder för att effektivisera planprocessen och i förlängningen få en positiv påverkan 

på bostadsbyggandet. Utredningen har identifierat 6 styrmedel som på sikt kan bidra till 

ovanstående, dessa är:  

 

 nationell e-strategi 

 nationell databas för planbestämmelser 

 Boverket bör få föreskriftsrätt (vilket bl.a. innebär att ansvara för enhetliga 

begreppsdefinitioner) 

 samverkan med näringslivet 
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 fri tillgång till geodata 

 digital planprocess 

 

Även Boverket har på Regeringens uppdrag gjort en utredning gällande kommunernas 

planarbete. Syftet med utredningen var dels att ”verka för en ökad harmonisering av 

kommunernas planarbete” och dels verka för ”en mer enhetlig digital lagring av de 

kommunala planerna” (Boverket, 2012, s. 3). Boverket har sedan tidigare ett samarbete 

med Lantmäteriet gällande ett program ”Sammanhållen Planerings- och 

fastighetsbildningsprocess (SPF). Inom SPF tittar man bl.a. över processerna inom 

planering och lovgivning inom Plan och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Boverket har 

valt att till viss del samverka med SPF programmet eftersom det finns gemensamma 

beröringspunkter. Boverket (2012) kom i sin utredning och inom ramen för SPF fram 

till en del åtgärder som skulle kunna förbättra kommunernas planarbete i digital miljö. 

Några av åtgärderna är: 

 

 tekniska - verktyg som innefattar definitioner av begrepp, objekttypskatalog, 

verksamhetsmodell m.m. 

 kompetens – möjliggöra utbildnings- och vägledningsaktiviteter 

 arkivering och lagring – exempelvis kravspecifikation för sökbarhet, 

tillgänglighet 

 vägledning – exempelvis utbildningspaket för kommunerna 

 

2.2.2. Relaterade studier  

Något år efter införandet av de nya bestämmelserna 2004 började intresset för 

tredimensionell fastighetsbildning i detaljplaner visa sig i examensarbeten från landets 

högskolor och universitet. Stahre (2005) undersökte hur tredimensionell 

fastighetsbildning hittills behandlats i detaljplaner och hur 3D fastighetsbildningar 

visuellt kan utvecklas och förbättras i 3D detaljplaner. Genom att studera ett antal 

detaljplaner med tredimensionell fastighetsbildning påvisade Stahre (2005) ett flertal 

brister med hur redovisningen sker i 2D kartorna. Det saknades bl.a. x, y och z-

koordinater, 3D illustrationer, uppgifter om 3D-fastigheter, m.m.  

 

Stahre (2005) menar att det går att tolka och visualisera detaljplaner om man använder 

volymer som metod. Genom att planbestämmelserna innehåller mått på höjd och djup 

kan man konstruera ett tredimensionellt ramverk. Om man även använder sig av den 

information som gäller inom plangränserna går det att framställa olika tolkningar av 

detaljplanen (Stahre, 2005). 

 

Ett annat problem är visualisering av gränslinjer för en tredimensionell fastighet i en 

detaljplan när dessa korsar eller överlappar varandra. Det försvårar helt enkelt att se 

fastighetsgränserna och försämrar därmed planens läsbarhet. Detsamma gäller för 

överlappande allmän platsmark och kvartersmark när dessa skall visualiseras i en 2 D 

karta. 

 

Sammanfattningsvis så kommer Stahre (2005) fram till att det finns ett flertal 

svårigheter med att visualisera tredimensionella fastighetsbildningar i en detaljplan. 

Främst har det med PBL:s tydlighetskrav att göra gällande detaljplaner men även att 

komplicerade detaljplaner kräver desto mer komplicerad redovisning och visualisering. 
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Komplicerade redovisningar kan lösa med serier av sektioner och illustrationer för 

bättre läsbarhet men då motverkas syftet med en enkel och tydlig läsbarhet. 

 

Payne-Zakrisson och Spångberg (2007) undersökte hur tredimensionell 

fastighetsindelning tillämpats på detaljplaner lagakraft vunna före och efter 1 januari 

2004. Skillnaden mellan Stahres (2005) och Payne-Zakrisson och Spångbergs (2007) 

arbete är att Stahre (2005) visar på problematik i visualiseringen av 3D detaljplaner 

genom att skapa en enkel digital modell medan Payne-Zakrisson och Spångberg (2007) 

fokuserar på jämförelse av 3D redovisningen i 2D kartor. Dock kommer Payne-

Zakrisson och Spångberg (2007) fram till en del för detta arbete intressanta slutsatser 

vilka är: 

 

 redovisning av användningsbestämmelser-detaljplaners utformning beror på 

planhandläggaren, plansyfte samt förutsättningarna inom planområdet. 

 användningsbestämmelser är enhetliga förutom för tredimensionella fastigheter. 

 detaljeringsgrad i planerna - tredimensionell redovisning i planerna är mer 

komplicerad än för traditionella fastigheter. Detta är även en kostnadsfråga då 

mer detaljerade tredimensionella planer är kostsammare än traditionella planer. 

 illustrationer - överlappande kvartersmark och allmän platsmark vid 

tredimensionell fastighetsbildning. När dessa överlappar varandra behövs 

tydliga illustrationer bl.a. för att användningsgränser är bindande i höjd och 

djupled enligt PBL 4 kap 11 § (SFS 2010:900). 

 utvecklingsbehov - kan registerkartan utvecklas för tredimensionella fastigheter 

för tredimensionell illustrering. Vad kräver detta och hur står det i proportion till 

utvecklingskostnad kontra tredimensionell fastighetsbildning. 

 riktlinjer - saknas anvisningar om hur detaljplanebestämmelser för 

tredimensionella fastigheter ska redovisas.  

Författarna konstarerar även att tekniken finns för att redovisa tredimensionella 

fastigheter digitalt men att tekniken är för dyr och att en viss anpassning av den 

fastighetsrättsliga informationen måste ske. 

  

2.2.3.  Tredimensionell fastighet 

Innan möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning fanns har man vid behov av 

utnyttjande av delar av fastigheter löst frågan genom att teckna nyttjanderättsavtal eller 

servitutsavtal (Boverket, 2004). Det har även funnits möjligheter att via ledningsrätt 

upplåta utrymme inom en fastighet och genom att bilda gemensamhetsanläggningar 

(Julstad, 2005). Den 1 januari 2004 förändrades detta med de nya bestämmelserna och 

innebar att ett nytt slag av fastigheter kunde bildas.  

 

En tredimensionell fastighet avgränsas både horisontellt och vertikalt och rymmer den 

luft och mark som finns ovanför och under markplanet. Den tredimensionella 

fastigheten kan bilda en egen fastighet men den kan även ingå i en traditionell fastighet 

då kallad ett tredimensionellt fastighetsutrymme men utrymmet är fortfarande avgränsat 

både horisontellt och vertikalt (Jordabalken [JB], SFS 1970:994, 1:1a §). Exempelvis 

kan 3D-fastigheten utgöras av ett våningsplan i en byggnad, ett parkeringsgarage under 

en byggnad eller en volym ovanpå en byggnad. 3D-fastigheten kan även sträcka sig 
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över/under flera traditionella fastighetsbildningar, fastigheten är således inte bunden att 

följa traditionella fastigheternas fastighetsgränser vertikalt (Paulsson, 2013). 

 

Behovet av 3D fastigheter kommer till stor del från byggnadssektorn där behoven att 

kunna bygga rationellt i främst stadsmiljöer genom att bygga enheter ovanpå redan 

befintlig bebyggelse är stor (Paulsson, 2013). Men även för större infrastrukturprojekt 

såsom järnvägar och broar fanns ett behov av att lösa komplicerade ägarstrukturer där 

3D-fastigheten har samma ägarstatus som en traditionell fastighet (Paulsson, 2013).  

  

När den nya lagen trädde ikraft fanns farhågor att de nya fastigheterna kunde ha en 

påverkan på detaljplanerprocessen (Boverket, 2004). Bl.a. ställdes frågor kring: 

 

 Hur redovisas tredimensionella fastigheter i plankartan?  

 Hur ska man hantera överlappande kvartersmark och allmän platsmark? 

 Tydlighetskravet i detaljplaner. Vilka krav ställer det på planhandläggare och 

lantmätare? 

 Detaljplaner gjorda före 2004. Om detaljplanen är gjord före eller efter 2004 är i 

sig inget problem. Det som kan förhindra en tredimensionell fastighetsbildning 

är om fastighetens ändamål inte överensstämmer med detaljplanen 

användarbestämmelser (Boverket, 2004). En tredimensionell fastighetsbildning 

kan bara bli möjlig om åtgärden visar sig vara det mest lämpliga alternativet för 

ändamålet (Fastighetsbildningslagen [FBL], SFS 1970:988). 

 

A.  Plan och bygglagen 

I och med införandet 2004 genomfördes även en del lagändringar främst i JB (SFS 

1970:94) och i FBL (SFS 1970:988). I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har 

däremot inga ändringar gjorts med inriktning mot tredimensionell fastighetsindelning 

(Boverket, 2004). Nedan följer några av dessa som har relevans för det här arbetet. 

 

I PBL (SFS 2010:900) regleras planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL 

ändrades inte i och med de nya bestämmelserna för tredimensionell fastighetsbildning 

(Boverket, 2004). Däremot har den nya lagen medfört att det numera är möjligt att 

överlappa kvartersmark och allmän platsmark. I och med detta kommer redovisningen 

och kravet på tydlighet troligtvis bli mer komplicerad och ställa högre krav på alla 

inblandade i planprocessen (Boverket, 2004).  

 
B. Fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) kompletterades med en del nya paragrafer. I 3 

kap kompletterades 1§ samt infördes en ny paragraf, 1a§, som tydligt beskriver vilka 

åtgärder som måste uppfyllas för att en tredimensionell fastighetsbildning ska kunna 

bildas. Även 4 och 8 kap fick kompletteringar med dessa är inte aktuella för detta 

arbete. 

 

C. Jordabalken 

I Jordabalken (SFS 1970:994) infördes en del nya paragrafer som definierar de nya 

begreppen samt kompletteringar till vissa ansvarsfrågor. Nedan berör definitionen av 

tredimensionell fastighet. 
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1 kap. 1a § I denna balk betyder  

1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och 

vertikalt, 

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en 

tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt, 

3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en 

enda bostadslägenhet.  

 
2.2.4. Lagring i databas 

Databaslagring av tredimensionella fastigheter ingår inte i det här arbetet men nämns 

kort här ändå. En fullständig 3D lösning för databaslagring innebär att man kan lagra 

data volumetriskt. Idag lagras 3D som 2,5D dvs. vissa programvaror kan visualisera i 

3D men data lagras fortfarande som 2D men med z-värden lagrade i attributen (Ekberg, 

2007). För att få en fullständig 3D databas krävs att databasen kan hantera volymer och 

dessa ska även vara topologiskt kopplade för att vara sökbara gällande bestämmelser, 

servitut, gemensamhetsanläggningar (Oosterom, 2013). Ett fullt fungerande 

tredimensionellt fastighetsbildningssystem borde inkludera 3D data lagrade i en 3D 

databas kopplad till ett 3D visualiseringssystem (Shojaei et al., 2013). 

 

2.2.5. 3D redovisning i detaljplaner 

 

A. Allmän platsmark och kvartersmark 

Generellt sätt ställer de nya bestämmelserna gällande tredimensionell fastighetsbildning 

större krav på detaljplanerna. Framförallt bör man se upp med vissa bestämmelser och 

hur dessa ska tolkas. Efter den 1 januari 2004 är det nu möjligt att låta allmän platsmark 

och kvartersmark överlagra varandra. Här finns dock ett förbehåll. Alla detaljplaner 

antagna före den 1 januari 2004 måste göras om ifall det tilltänkta tredimensionella 

utrymmet överlappar gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark (Boverket, 

2004).  

 

En detaljplan skall alltid redovisa mark-och vattenanvändning och kommunen får 

reglera användningen av dessa (PBL, SFS 2010:900, 4:5§). Även gränserna för dessa 

skall anges. För redovisning av markanvändning finns två grupper, allmän platsmark 

och kvartersmark. I detaljplanen är det viktigt att syftet med markregleringen framgår 

klart och tydligt. Med allmän platsmark menas områden som är allmänt tillgängliga t.ex. 

gator, torg, parker eller naturområde. Med kvartersmark avses områden inom 

detaljplanen som inte är allmän platsmark eller vattenområden (PBL, SFS 2010:900,  

1:4§). För redovisningen av allmän platsmark och kvartersmark rekommenderar 

Boverket att gränserna anges med x-, y- och z-koordinater (Boverket, 2004). 

Tredimensionella fastigheter detaljplaner redovisas även med tvärsektioner och/eller 

illustrationen i komplicerade fall. I Fig. 1 redovisas den tredimensionella 

fastighetsindelningen för allmän platsmark med cirklar och triangelbeteckningar. Det 

kan också förekomma att parenteser () runt beteckningar och backslash \ används för att 

markera 3D redovisning (Stahre, 2005). 
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Fig. 1. Utdrag ur Detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 M. FL (Österhöjden), 

Upplands-Bro kommun. © Upplands-Bro kommun 

 

 

B. Tydlighetskravet 

För att tydliggöra komplicerade förhållanden och undvika missförstånd bör det finnas 

tydliggörande illustrationer eller tvärsektion från olika vinklar på detaljplanen. Boverket 

(2004) spådde att inför framtiden kommer tredimensionella grundkartor att användas för 

att tydliggöra redovisningen i detaljplanen. Med hjälp av snedperspektiv och sektioner 

från grundkartorna blir tydligheten bättre för komplicerade förhållanden. Hur 

detaljplanerna med tredimensionell fastighetsbildning redovisas och visualiseras är till 

stor del individuellt och beror på planhandläggaren (Payne-Zakrisson & Spångberg, 

2007). 

 
C. Krav på inblandade 

Eftersom PBL (SFS 2010:900) inte förändrades med införandet av de nya 

bestämmelserna den 1 januari 2004 så har inte heller planprocessen förändrats. Däremot 

har 3D-redovisningen av 3D fastigheter i detaljplaner blivit mer komplicerad t.ex. 

ägarstrukturer, tolkning av begrepp och överlappande allmän platsmark och 

kvartersmark. Detta ställer högre krav på planläggarna att tydliggöra förhållandena men 

även krav på samarbete mellan kommun och lantmäteriet. Det som är viktigt att komma 

ihåg är att en detaljplan inte reglerar ägandeförhållanden utan endast hur mark- och 

vatten områden skall användas (Boverket, 2004). 

 

2.3.  Sammanfattning 
Litteraturgenomgången har visat att redan en kort tid efter de nya bestämmelsernas 

införande 2004 har den tredimensionella fastighetsbildningens påverkan på detaljplaner 

intresserat studenter och forskare. Samtliga genomgångar visar på en rad behov och 

krav för att få ett komplett system för 3D redovisning av tredimensionella fastigheter i 

detaljplaner. Detta system innefattar 3D data lagrade i en 3D databas kopplad till ett 3D 

visualiseringssystem. Genomgången visar även att det finns en del åtgärder som 

behöver utredas innan ett komplett system finns. I en del fall finns gemensamma 
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nämnare exempelvis redovisning av användningsbestämmelser, 

användningsbestämmelser för tredimensionella fastigheter, detaljeringsgrad i planerna. 

Här finns behovet av att dels hitta gemensamma arbetsprocesser och dels arbeta fram 

standarder så långt det är rimligt. Standarder är något som efterfrågas och som RIGES-

projektet har erfarenhet av och arbetat mycket med (C. Sjöström, personlig 

kommunikation, 1 juli 2014). Andra åtgärder är av mer teknisk natur exempelvis 

utveckla databaser som klarar 3D- lagring, interoperabilitet mellan system med hjälp av 

utbytesformat. 

 

3. Metod  
 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod som baseras på intervjuer, enkätfrågor och 

statistik från Lantmäterier gällande tredimensionell fastighetsbildning. Valet av metod 

grundar sig på att intervjuer och enkätundersökningar var det bästa sättet att få en 

verklighetsbild över hur situationen gällande 3D i planprocessen ser ut i kommunerna.  

Men även hur en extern part för dataleveranser (Lantmäteriet) och hur en 

förvaltningsmyndighet inom planprocesen (Boverket) upplever situationen och deras 

erfarenheter av ämnet. 

 

3.1. Intervjuer 
För att få en djupare förståelse av hanteringen av detaljplaneprocessen och hanteringen 

av tredimensionell fastighetsbildning gjordes sammanlagt fem intervjuer med två 

kommuner (Göteborg och Linköping), Boverket, Lantmäteriet och företrädare för 

RIGES-projektet (Timrå kommun). Från kommunerna medverkade Eric Jeansson (GIS-

chef) och Christer Månsson (GIS-ingenjör) från Göteborg kommun; och, Anders 

Selberg (GIS-ingenjör) och Håkan Sylvan (detaljplanechef) från Linköping kommun. 

De andra som medverkade var Mikael Jardbrink (planeringsarkitekt, Boverket), Peter 

Wiström (lantmätare, Lantmäteriet) och Charlotte Sjöström (GIS-samordnare, RIGES 

projektet). 

 

Göteborg och Linköping valdes ut på grund av att de har en väl utvecklad 3D miljö. 

Båda kommunerna arbetar även med 3D modeller inom planprocessen vid exempelvis 

samråd och har en struktur inom organisationen för detta. Lantmäteriet valdes därför att 

de är den officiella myndigheten som ansvarar för kartdata och registerhållning av 

kartdata i Sverige. Boverket valdes därför att de är förvaltningsmyndighet inom 

planprocesen och RIGES-projektet är ett exempel på ett samverkansprojekt mellan ett 

flertal kommuner gällande bl.a. vektorisering av planbestämmelser.  

 

Intervjupersonen fick frågorna (bilaga A) via mejl i förväg för genomläsning och sedan 

genomfördes intervjun via telefon. De fick svara på frågor hur den befintliga situationen 

för hur data lagras och visualiseras gällande tredimensionella fastigheter men även vilka 

förutsättningar som kan behövas inför en implementering av 3D visualisering av 

detaljplaner i framtiden. Svaren från förutsättningsfrågorna skall läsas som tankar och 

funderingar snarare än som fakta. Totalt bestod intervjun av 11 frågor. Vissa av 

frågorna besvarades inte av Lantmäteriet och Boverket av det enkla skälet att dessa låg 

utanför deras specialist område. Ett exempel för Lantmäteriet var frågorna 9, 10 och 11 

som är kommunspecifika frågor. På liknande sätt hade Boverket svårt att redogöra för 

fråga 4 och 7 d.v.s. hur kommuner och Lantmäteriet internt lagrar 3D fastighetsdata. 
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Innan intervjun påbörjades fick intervjupersonen frågan om denne godkänner 

publicering av namn och profession. Svaren sammanställdes direkt efter intervjuns slut 

och skickades till intervjupersonen för godkännande.  

 

 

3.2. Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökning var att undersöka kommunernas erfarenheter av 3D 

visualisering och deras tankar och funderingar inför framtiden vad gäller 

implementering av 3D visualisering av detaljplaner. Enkätfrågorna baserades på vad 

som framkom från intervjuerna och litteraturstudie och skickades ut till 40 slumpvis 

utvalda kommuner. Enkäten skapades och distribuerades via nätet med hjälp av Google 

docs. Medföljande enkätfrågorna fanns även ett missivbrev som förklarande enkätens 

syfte och mål (Trost, 2007). 

 

Samtliga 40 kommuner i Sverige delades in i två grupperingar med hjälp av statistik 

från Lantmäteriet gällande kommuner som bildat tredimensionella fastigheter fram till 

22 maj 2014 och vilka som inte gjort det (personlig kommunikation, A. Larsen, 22 maj 

2014). Från varje grupp valdes 20 kommuner slumpmässigt ut genom lottdragning 

(bilaga B). Syftet med indelningen var att se om svaren från enkätundersökningen skilde 

sig åt mellan dessa grupper.  

 

Enkäten bestod av sammanlagt 10 frågor (bilaga C) varav fem utgjordes av slutna frågor 

med endast ja/nej alternativ. Ytterligare tre frågor utgjordes av slutna frågor men till 

dessa fanns ett text fält för ytterligare kommentarer. Detta för att täcka in svarsalternativ 

som inte kunde förutses vid tillkomsten av frågorna. De sista två frågorna utgjordes av 

öppna frågor med längre fritextsvar. Enkäten skickades ut två gånger med en veckas 

mellanrum. Sammanlagt svarade 20 kommuner vilket utgör 50% av 

förfrågningsunderlaget. 

 

Eftersom syftet med enkätundersökningen var att undersöka kommunernas erfarenheter 

av 3D visualisering utgår undersökningen från att svaren utgör kommunens åsikt i 

frågan och inte den enskilda handläggarens åsikt. Enkäten har skickats till 

kommunernas officiella e-postadress eller om det funnits e-postadress till ansvarig för 

planfrågor. Därav har inte heller frågor om ålder och kön tagits med eftersom de inte 

ansetts relevant för arbetet av ovanstående skäl samt att svarsunderlaget varit för litet 

för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt resultat utifrån ålder och kön.  

 

 

4. Resultat 
Det här kapitlet redovisar resultaten från djupintervjuerna och enkätfrågorna. 

 

4.1. Intervjuer 

 
4.1.1. 3D redovisning av tredimensionell fastighet Lantmäteriet 

Lantmäteriet lagrar traditionell fastighetsbildning och tredimensionell fastighetsbildning 

på två sätt. Dels i förrättningsakter som lagras i det digitala arkivet Arken i 2D databas 

och dels i Fastighetsregistret (FR) som är en textdel. I FR anges i text bl.a. 3D-

utrymmenas volym, storlek och höjdläge. I FR anges även vilken traditionell fastighet 

som urholkas av det nya 3D-utrymmet. Det som däremot saknas idag är en beskrivning 

av hur 3D-gränsen går (P. Wiström, personlig kommunikation, 3 september 2014). 
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Tredimensionella fastigheter visualiserar med hjälp av en kombination av planritningar, 

sektionsritningar och en beskrivning i ord. Lantmäteriet använder sig även av ett särskilt 

manér på registerkartan för 3D fastigheter. Ett exempel på manér är 3D fastighetsyta 

som anges med skrafferad yta och fastighetsbeteckningen redovisas med  bakstreck t.ex. 

\ Bro 1:1\. På registerkartan används streckad linje med punkter för 3D-

fastighetsgränser. Med hjälp av illustrationer, sektioner och tvärsnitt kan 3D 

fastighetsbildning enkelt redovisas på en 2D karta (P. Wiström, personlig 

kommunikation, 3 september 2014). Metoden är dock inte helt optimal eftersom kartan 

blir svårläst för byggnader med en komplicerad ägarstruktur. Dessutom är det i en 2D 

karta helt omöjligt att rotera byggnaden för att få olika vinklar (Shojaei et al. 2013). 

Det finns en standard som är utarbetad och framtagen mellan Lantmäteriet och 

kommunernas lantmäterier. Standarden är dock en rekommendation och är ej bindande. 

Wiström (personlig kommunikation, 3 september 2014) upplever att standarden följs 

men att den inte är komplett. 

 

 

4.1.2. 3D redovisning av tredimensionell fastighet kommunerna 

Många kommuner har inte en kommunal lantmäterimyndighet vilket bl.a. innebär att 

kommunen delvis eller helt inte administrerar sin fastighetsbildning själv. Då kan 

hanteringen av fastighetsbildningen se olika ut beroende på om kommunen har avtal 

med Lantmäteriet eller inte. I de fall avtal finns hanterar Lantmäteriet den juridiska 

delen av förrättningen och kommunen hanterar den tekniska delen. Den tekniska delen 

består bl.a. av inmätning av fastighetsgränser. Om kommunen har egen kommunal 

lantmäterimyndighet hanteras både den tekniska och juridiska delen av kommunen. 

  

Kommunernas inmätningsdata från traditionell och tredimensionell fastighetsbildningen 

lagras i databas och skickas digitalt tillsammans med övriga uppgifter (textdelen) om 

fastighetsbildningen till Lantmäteriet för arkivering i Arken. Utbredningen av 

fastigheten lagras som 2D i databas och övrig information såsom höjdvärde, volym, 

storlek m.m. redovisas i textdelen (P. Wiström, personlig kommunikation, 3 september 

2014; C. Månsson, personlig kommunikation, 16 september 2014; A. Selberg, personlig 

kommunikation, 3 juli 2014). Sedan kan kommunerna på lokal nivå lagra extra 

information efter egen mall som sedan kan översättas till Lantmäteriets standard vid 

behov. I Göteborgs fall sker alltid en översättning av den egna lagringsstrukturen till 

Lantmäteriets standard vid den månatliga leveransen av 3D fastigheter. Den information 

som finns lokalt utöver detta skickas dock inte (C. Månsson, personlig kommunikation, 

16 september 2014). 

 

4.1.3. Lagring och visualisering av detaljplaner i kommunerna 

Kommunerna lagrar sina detaljplaner på flera olika sätt. Dels förvaras de som ett 

arkivexemplar dels digital i PDF-format och dels i databas i den programvara planerna 

skapats i vilket oftast är i AutoCad. Detaljplanerna lagras då som dwg-filer eller annat 

format i databas (C. Månsson, personlig kommunikation, 16 september 2014; A. 

Selberg, personlig kommunikation, 3 juli 2014; M. Jardbrink, personlig 

kommunikation, 9 september 2014). 

  

En annan variant är att endast lagra utbredningen av planområdet som polygonlager. 

Detta kan underlätta för visualiseringen eller interna analyser då man snabbt får en 

överblick över utbredningen av planområdet. Lagret är sedan länkat till den riktiga 

detaljplanen (C. Månsson, personlig kommunikation, 3 september 2014). 
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För kommunen är det en fördel att lagra detaljplaner i PDF-format eftersom de är lätta 

att distribuera digitalt och kan läsas av alla. Informationen i filen är dock inte sökbar. 

Att lagra detaljplaner i dwg-format har bl.a. den fördelen att det är lätt att överföra data 

mellan CAD användare utan större problem. Däremot blir det svårare vid överföring till 

annan programvara/format då data måste konverteras. Data kan då förvanskas eller till 

och med försvinna (M. Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). För 

båda ovan gäller att informationen oftast lagras på ett sådant sätt att den inte är sökbar 

annat än med hjälp av exempelvis mappstruktur eller detaljplaner nummer/namn d.v.s. 

informationen har inte registrerats i databas och gjorts sökbar med sökfunktion. 

 

Kommunerna visualiserar sina detaljplaner på flera olika sätt. I Göteborg och Linköping 

använder man programvaran CityPlanner för att externt visualisera en 3D stadsmodell 

över respektive stad. Göteborg har även en utställningslokal Älvrummet som används 

för presentation av planförslag. Planförslagen visualiseras med hjälp av multi-patch 

skärmar där besökarna kan flyga runt i en 3D vy. I lokalen finns även en fysisk modell 

av Göteborg. Planförslag presenteras även i CityPlanner som används som en samråds-

kanal för att kommunicera planförslag och inhämta synpunkter från kommuninvånarna. 

Verktyget är även kopplat till tjänsten Min stad där kommuninvånare kan lämna 

synpunkter och förslag på staden (http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do) (E. 

Jeansson, personlig kommunikation, 3 oktober 2014). 

 

I Linköping kan en extern besökare utforska staden i en 3D modell via CityPlanner. 

Besökaren kan även klicka på byggnader och få enklare information presenterad 

exempelvis, årtal, markyta (kvm), höjd (m) (Fig. 2). Linköping använder också 

modellen för att förmedla och visualisera planförslag inför samråd. Från Cityplanner 

skapas presentationsfiler för samråd där byggrätt, yta och höjd visualiserats (Fig. 3) (A. 

Selberg, personlig kommunikation, 3 juli 2014).  

 

 
Fig. 2. Utdrag ur Linköping webbkarta. 3D stadsmodell byggnadskub med textur. © 

Linköpings kommun, 2012 (http://kartan.linkoping.se/) 

 

http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do
http://kartan.linkoping.se/
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Fig. 3. Utdrag ur Lakejen 1 Underlag för pågående planprövning inför granskning. Blå 

volym visar byggrätt, färglagda byggnader kommande planering och grå byggnader 

befintlig bebyggelse. © Linköpings kommun, 2012 (Lakejen 1 Underlag för pågående 

planprövning inför granskning). 

 

I RIGES-projektet visualiseras detaljplaner externt genom planytor och vektoriserade 

planbestämmelser via en gemensam GIS-plattform (Fig. 4). Genom att klicka i ett 

planområde i kartan får besökaren upp information om egenskaps- och 

användarbestämmelser. Sökningen sker på fastighet, adress eller ort. Visualiseringen 

presenteras i 2D (https://karta.e-tjansteportalen.se/OpenEMap/index-with-

config.html?configid=41). 

 

Fig. 4. Utdrag ur e-tjänsteportalen Riges-projektet. Exempel på vektoriserad detaljplan 

med sökbar information. © Lantmäteriet Geodatasamverkan (http://karta.e-

tjansteportalen.se/OpenEMap/index-with-config.html?configid=41) 

 

http://karta.e-tjansteportalen.se/OpenEMap/index-with-config.html?configid=41
http://karta.e-tjansteportalen.se/OpenEMap/index-with-config.html?configid=41
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4.1.4. Tillämpning 
Kommunerna redovisas idag sina 3D fastigheter som 2D data i detaljplanerna. För att 

fullt ut kunna implementera 3D redovisning finns en del utmaningar exempelvis 

gällande den interna arbetsprocessen för 3D redovisning av fastigheter. Frågor att ta 

ställning till är exempelvis hur 3D information lagras i registerkartan, vad händer vid 

kartografisk visning, hur lagras 3D gränspunkter, hur hanterar man lutande ytor. 

Eftersom registerkartan med fastighetsbildningen är juridiskt bindande behöver alla 

frågor vara klarlagda (C. Månsson, personlig kommunikation, 16 september 2014). 3D 

redovisningen bör då vara så tydlig så att även andra än planhandläggare förstår 

innebörden av planen. Detta innebär även att planhandläggarna kommer att behöva 

bredda sig och ha mer kontakt med andra förvaltningar och kommuninvånaren (M. 

Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). 

 

4.1.5. Förutsättningar 

Intervjupersonerna hade olika funderingar om vilka förutsättningar som behövs för att 

kommunerna skall digitalisera planbestämmelser i 3D. I RIGES-projektet ställdes 

frågan men projektet valde att inte gå vidare med den på grund av frågans komplexitet. 

Det fanns en del praktiska detaljer som måste utredas och lösas exempelvis 

standardfrågan (C. Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014). I Linköping finns 

en vision om att en fastighetsägare skall kunna söka fram sin tomt och läsa vilka 

bestämmelser som gäller från detaljplanen. Där pågår ett projekt att automatiskt utläsa 

bestämmelser från nyare detaljplaner. Ett problem med detaljplanerna är att kommunen 

både gör egna men även får in detaljplaner från konsulter. Detta innebär att 

detaljplanerna kan se olika ut beroende på planhandläggarens personliga stil att skapa 

planer (H. Sylvan, personlig kommunikation, 3 juli 2014). 

 

Något som de flesta berörde var detaljplanens juridiska bindande verkan och hur detta 

på ett säkert sätt kan överföras och redovisas digitalt (H. Sylvan, personlig 

kommunikation, 3 juli 2014; C. Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014). 

Boverket förutser att det kommer ställas högre krav på kvaliteten på data. Idag anges 

exempelvis plushöjd på detaljplanen med enstaka punkter. För framtida 3D 

redovisningar måste detta anges oftare så att objekt inte ligger och flyter ovan mark (M. 

Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). Detta förutsätter bra 

kartunderlag i 3D. 

 

En annan aspekt berör själva planprocessen För att kunna genomföra en digitalisering 

av planbestämmelser måste man få med alla i processen. Ett sätt att göra det på är att 

visa på nyttan med att ha planbestämmelserna digitaliserade och sökbara. Det kan i och 

med detta finnas anledning att förnya och förändra den interna processen (E. Jeansson, 

personlig kommunikation, 3 oktober 2014). 

 

4.1.6. Krav och utmaningar 

När frågorna kring krav och utmaningar ställdes svarade intervjupersonerna 

övervägande om de tekniska förutsättningarna inför att digitalisera planbestämmelser i 

3D. I grunden behövs en väl fungerande datamodell. Även de tekniska förutsättningarna 

behöver bli bättre för att klara behovet, d.v.s. snabbare datorer och snabbare överföring 

och transport av data. Systemet behöver även kunna hantera större datamängder bättre. 

Men framför allt behövs ett GIS-system med interoperabilitet både internt och externt 

där data kan utbytas utan konverteringar. Idag finns och används för många olika 

system och format (A. Selberg, personlig kommunikation, 3 juli 2014). Även Boverket 

har liknande funderingar. I grunden behövs gemensamma externa system som möjliggör 
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utbyte av data och gemensamma synsätt att samverka (M. Jardbrink, personlig 

kommunikation, 9 sep. 2014). Men detta är också en tvåvägskommunikation. 

Mottagarna, exempelvis stora organisationer och myndigheter måste ha uppdaterade 

gränssnitt för att klara av att ta emot, hantera och visa informationen (E. Jeansson, 

personlig kommunikation, 3 oktober 2014).  

  

För RIGES-projektet del handlade det mestadels om begränsningar i den befintliga 

programvaran.  I det digitaliseringsverktyg som projektet använde var det en nästintill 

topologisk omöjlighet att vektorisera och lagra bestämmelser i flera plan på ett bra sätt, 

då målet var att bestämmelserna skulle vara sökbara. Lagring av bestämmelser i 3D 

fanns inte heller reglerat i gällande SIS standard som användes under 

digitaliseringsarbetet. (C. Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014). 

 

4.1.7. Påverkan på detaljplaneprocessen  

Om 3D redovisning av detaljplaner blir en realitet vad händer då med planprocessen? 

Ett möjligt scenario är att fokus för gällande 3D redovisning i detaljplanen flyttas. Detta 

kan göras exempelvis genom att skapa en förberedande plan enkom för 3D 

redovisningen för att bättre förstå detaljplan. Man redovisar all befintlig information för 

3D genom en s.k. områdesplan och/eller fördjupad översiktsplan. Möjligen kommer 3D 

nyttan ut bättre och då särskilt vid komplicerade planer. En annan variant är att använda 

en områdesplan för att säkerställa och redovisa all befintlig data och höjddata för det 

specifika 3D området inom en detaljplan (M. Jardbrink, personlig kommunikation, 9 

september 2014). 

 

Det måste även vara mer tydlighet i detaljplanen och tydliga illustrationer. Möjligen kan 

färgkodning för exempelvis kvartersmark och huvudmannaskap öka läsbarheten.  

Nackdelen med att vara för detaljerad i illustrationerna är att betraktaren kan förledas att 

tro att det färdiga byggprojektet ska se ut exakt som på illustrationen (t.ex. Linköping). 

Det kommer m.a.o. att ställa större krav på fastighetsredovisning och förhoppningsvis 

bidra till en aktivare planprocess (C. Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014). 

 

Det finns många utvecklingsmöjligheter med 3D detaljplaner och som med stor 

sannolikhet kommer inverka på planprocessen. Genom att skapa zoneringsplaner kan 

byggrätter visualiseras och man kan kontrollera befintlig byggnad mot byggrätt. Det 

skulle också innebära fler möjligheter att visualisera flera företeelser/parametrar i ett 

sammanhang. Exempel är solstudier, bulleranalyser, skuggstudier, siktanalyser, vilka 

tak som passar för solceller-analyser m.m. (E. Jeansson, personlig kommunikation, 3 

oktober 2014). Här ligger fördelen i att fler samverkande parter tidigare blir delaktiga i 

projektet och att viktiga frågor tidigare kan uppmärksammas. 

 

4.1.8. Möjligheter och begränsningar 
I en studie av Wanarat och Nuanwan (2013) gällande 3D visualisering inom 

planprocessen visade att allmänhetens förståelse ökade och att frågor från allmänheten 

kunde utredas tidigare i planskedet. Att öka förståelsen av vad man tänker göra och 

minska risken för missförstånd är något som alla verkar vara överens om. Ifall alla 

berörda parter har samma målbild framför sig är det lättar att kommunicera och mindre 

risk för missförstånd (M. Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014; C. 

Sjöström, personlig kommunikation, 1 juli 2014; A. Selberg, personlig kommunikation, 

3 juli 2014). Sjöström (personlig kommunikation, 1 juli 2014) såg fördelen med 3D 

visualisering för att den bättre visar syftet med planen än redovisad i 2D. Dock finns 

risken att en 3D visualisering kan bli för plottrig vid komplicerade planer. 
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En begränsning kan vara att 3D systemet (från registrering till färdig detaljplan) och 

varje delmoment blir för stora och komplicerade. Det är viktigt att få ut den information 

i detaljplanen som behövs men den måste också kunna läsas av en icke expert (M. 

Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). 

 

Här finns en hårfin balansgång mellan tydlighetskravet i PBL och hur regleringen i 

detaljplanen redovisas. En för tydlig och detaljerad plan kan förleda betraktaren att tro 

att det färdiga byggprojektet ska se ut exakt som på illustrationen. Medan en för enkel 

och grov modell kan ge upphov till missförstånd. I Linköping har man löst detta genom 

att först beskriva planområdet i text. Därefter visualiserar man planområdet med en 

enkel geometri (kloss, level-of-detail [LOD] 1). Till sist visualiseras planområdet med 

en 3D modell efter samråd (A. Selberg, personlig kommunikation, 3 juli 2014).  

4.1.9. Standarder 

För fysisk planering och datautbyte finns i dagsläget två standarder (http://www.sis.se/) 

som gäller fysisk planering, SIS-TR 38:2011 (SIS, 2011)  som gäller för datautbytes-

format för planbestämmelser och SIS 637040:2010 (SIS, 2010) som gäller för 

applikationsschema för planbestämmelser. Tanken med standarder är att arbeta efter 

givna normer och regler för att på så sätt bl.a. skapa sökbarhet i de tekniska systemen. 

För att kunna ha ett gemensamt datautbyte krävs att det i grunden finns system som 

känner till och kan referera till gemensamma definitioner, tekniska specifikationer och 

utbytesformat (M. Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). 

 

I RIGES-projektet har SIS standard varit ett viktigt styrdokument vid digitaliseringen av 

detaljplaner. Det har varit nödvändigt för projektet att hitta en gemensam metod för 

digitalisering och lagring av planbestämmelser i en gemensam databas där syftet varit 

att försörja webbkarta och e-tjänster med smart planinformation. Kommunernas 

planhandläggare har fått sätta sig in i vad det innebär att upprätta en plan efter SIS 

standard. Den grundläggande regeln är att man inte får kombinera flera bestämmelser, 

vilket förekommer ganska ofta när man försöker göra detaljplaner lättlästa (C. Sjöström, 

personlig kommunikation, 1 juli 2014). I Linköping har man ett annat förhållningssätt 

till standarder. Där arbetar planhandläggarna efter att varje plats är unik och varje 

detaljplan skapas utefter platsens förutsättning. I Linköping har man skapat egna mallar 

som är anpassade efter stadens och kommunens förutsättningar och behov (H. Sylvan, 

personlig kommunikation, 3 juli 2014).  

 

4.1.10. Tredimensionell fastighetsbildning påverkan på detaljplanerna 
Den här frågan var lite svår att svara på för intervjupersonerna. Möjligen var den lite för 

bred och allmän för att på ett enkelt vis låta sig förklaras. En anledning kan vara att det 

handlar om två olika lagstiftningar och processer. För att få en klar överblick borde hela 

samhällsbyggandsprocessen beskrivas i en modell (E. Jeansson, personlig 

kommunikation, 3 oktober 2014). Däremot var det lättare att beskriva positiva 

konsekvenser av den nya lagstiftningen från 2004. M. Jardbrink (personlig 

kommunikation, 9 september 2014) anser att den stora fördelen är att det dels är möjligt 

att göra 3D fastighetsbildning dels att man nu slipper bestämma om ett område bara ska 

vara allmän platsmark eller kvartersmark då dessa numera kan överlappa varandra tack 

vare höjd- (z) värdet. Innan 3D fastighetsbildningsreglerna trädde ikraft löste man detta 

problem med markreservat som brukade betecknas som x- och z-område.  
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4.2. Enkätundersökningen 
Här redovisas svaren från 20 kommuner efter sammanställning av enkätsvaren. De åtta 

första frågorna redovisas med text och diagram. De två sista endast med text. 

 

4.2.1. Påverkan planprocess 

Kommunerna fick svara på hur de upplever om de nya bestämmelserna gällande 

tredimensionell fastighetsbildning påverkat planprocessen. Här ansåg 19 av 20 kommer 

att det inte skett någon påverkan alls (Fig. 5). Enköpings kommun som ansåg att det 

skett en påverkan kommenterade detta med: ”Vi har bara haft 3D-fastigheter inom 

kvartersmark och då är det inte svårare att hantera än en vanlig fastighet med olika 

bestämmelser/markanvändning i olika våningsplan och lätt att redovisa i en 2D-karta. 

När det blir  aktuellt att göra plan med allmän platsmark över eller under kvartersmark 

kommer utmaningen att bli större.”. 

 

 
 

Fig 5. Diagram över svaren från enkätundersökningen hur de nya bestämmelserna 

gällande tredimensionell fastighetsbildning påverkat planprocessen. 

3; 13% 

20; 83% 

1; 4% 

Ja

Nej

Ej svarat
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4.2.2. Lagring av plankartor 

16 kommuner anger att de lagrar plankartor digitalt som exempelvis dxf- eller dwg-filer 

(Fig. 6). Av dessa uppger fyra kommuner att de har vektoriserade detaljplaner i 

databasen. En av dessa har specificerat att det endast gäller vektoriserade plangränser. 

 

 
Fig 6. Diagram över svaren från enkätundersökningen hur kommunerna lagrar 

detaljplaner.  

 

4.2.3. Visualisering av detaljplaner 

Det visade sig att kommunerna visualiserar sina detaljplaner på olika sätt. En kommun 

svarade att man inte visualiserar detaljplaner alls. Möjligen kan svarande varit fokuserad 

på digital visualisering eftersom kommunen på fråga 2 som tilläggskommentar svarade 

att ”inga planer finns digitalt”.  En annan kommun använde sig också av 

svarsalternativet inte alls men angav samtidigt att man använder både plankartan och 

PDF som visualiseringsverktyg. Fyra kommuner svarade att man visualiserar sina 

plankartor i 3D miljö. 14 kommuner svarade att de använder PDF som 

visualiseringsverktyg (Fig.7). 
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Fig 7. Diagram över svaren från enkätundersökningen hur kommunerna visualiserar 

detaljplaner.  

 

4.2.4. 3D miljö för visualisering 

Då endast fyra kommuner uppgav att de använder 3D miljö för visualisering av 

detaljplaner är det kanske inte förvånande att 16 kommuner svarade att man inte 

visualiserar 3D fastighetsbildning alls i 3D miljö (Fig.8). Övriga kommuner svarade att 

de använder sig av färgsymboler, tvärsnitt, sektioner och illustrationer dock i olika 

kombinationer. 

 

 
Fig 8. Diagram över svaren från enkätundersökningen hur kommunerna visualiserar 3D 

fastigheter i detaljplaner.  

 

4.2.5. Digitalisering av planbestämmelser i 2D 

Majoriteten av kommunerna planerar inte att digitalisera sina planbestämmelser i 2D 

under den närmaste framtiden. Endast sex av kommunerna planerar för detta (Fig. 9). 
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Dock är det 11 av dessa kommuner som lagrar sina detaljplaner som dwg-format, de 

finns alltså i digital form. 

 

 
Fig 9. Diagram över svaren från enkätundersökningen om kommunerna planerar att 

digitalisera planbestämmelser.  

 
4.2.6. Digitalisering av planbestämmelser i 3D 

Både Enköping och Landskrona kommun planerar att digitalisera (vektorisera) sina 

planbestämmelser i 3D miljö medan övriga 18 kommuner svarade nej på den här frågan 

(Fig. 10). De båda ja-svarande kommunerna har förutom sina detaljplaner lagrade som 

dwg-filer även planerna vektoriserade i databas. Möjligen är det endast plangränserna 

och inte bestämmelserna. 

 

 

 
Fig 10. Diagram över svaren från enkätundersökningen om kommunerna planerar att 

digitalisera planbestämmelser i 3D miljö.  

4.2.7.  SIS Standarder 

Det var intressant att få veta hur kommunerna arbetar med gällande standarder för 

fysisk planering. Framförallt då det är en av förutsättningar för gemenamma datautbyten 

(se RIGES-projektet). Här svarade 11 kommuner nej, 8 kommuner ja och en kommun 

har inte angett något alls (Fig. 11). 
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Fig 11. Diagram över svaren från enkätundersökningen om kommunerna arbetar med 

SIS standard gällande fysisk planering.  

 

4.2.8. Mallar för fysisk planering 

Flertalet kommuner (13) i undersökningen arbetar efter egna mallar gällande fysisk 

planering. Fem av dessa använder dock även SIS standarder (Fig. 12). Sju kommuner 

svarade nej varav tre uppgav att de heller inte använder SIS standarder. Här är en möjlig 

tolkning att planhandläggarna i de kommuner som svarat nej på fråga 7 och 8 låter 

planens syfte, läge och situation bestämma utformningen av planen. 

 

 

Fig 12. Diagram över svaren från enkätundersökningen om kommunerna arbetar med 

SIS standard gällande fysisk planering. 

 

4.2.9. Hinder och förutsättningar 

De två sista frågorna i enkäten var fritextfrågor. Syftet var att kommunerna skulle få en 

möjlighet att beskriva vad de upplever som de största hindren för att genomföra en 3D 

redovisning av detaljplaner i en digital miljö (Tabell 1) och vad de upplever som de 

främsta förutsättningarna för att genomföra en 3D redovisning av detaljplaner i en 

digital miljö (Tabell 2). Resultaten visar att det finns vissa återkommande svar hos flera 

kommuner Svaren har delats in i teman för att åskådliggöra dessa bättre. Tre kommuner 

har valt att inte besvara frågan gällande de största hindren. Och fyra kommuner har valt 

att inte besvara frågan gällande de främsta förytsättningarna. 

  

8; 40% 

11; 55% 

1; 5% 

Ja

Nej

Ej angett

13; 65% 

7; 35% 

Ja

Nej
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Tabell 1. Inkomna svar från fråga 9 

Hinder Svar 

Tid 
Flera kommuner nämner tid som ett hinder och ofta 

i kombination med resurser, ekonomi och 

kompetens alternativt kunskapsnivå.  

Ekonomi Flera kommuner anger ekonomi som ett hinder. Det 

finns vissa kostnader förenat med 3D 

visualiseringar.  

Kunskap/Kompetens Kunskap och kunskapsnivå nämns också ofta. Här 

ingår beskrivningar som ”kompetens”, ”krav på 

tekniskt kunnande”. En del svar kan även tolkas på 

två sätt. Exempelvis ” brist på personal som kan 

arbeta med 3D visualisering” kan tolkas som att det 

är brist på personal eller brist på befintlig personal 

som har den kunskap som krävs. 

Politisk vilja 
Kommunen som nämner detta går inte närmare in på 

vad de menar men möjligen kan det hänga ihop med 

nedanstående tema EFTERFRÅGAN. För att skapa 

en efterfrågan så måste någon aktivt informera om 

det som man vill ska efterfrågas. Denna någon 

skulle kunna vara ett uttalat politiskt mål eller en 

politisk vilja att vilja visualisera exempelvis 

detaljplaner i 3D miljö.  

Efterfrågan 
En kommun nämner efterfrågan på 3D-fastigheter 

och de upplever att marknaden inte känner till 

möjligheterna med 3D-fastigheter och en annan 

kommun nämner ”om behovet finns så ska vi såklart 

göra det”.  

Specifika planfrågor Några kommuner nämner vissa specifika planfrågor 

som hinder såsom ” ägarförhållanden regleras inte i 

detaljplan utan endast mark och vatten” och ” vad 

ska 3D bilden i så fall visa? En byggrätt eller en 

illustration som visar hur det är tänkt?”.  Det finns 

funderingar kring att en för detaljerad redovisning 

av exempelvis byggrätt kan bli missvisande för 

allmänheten eftersom många planer är väldigt 

flexibla för att hålla en längre tid.  
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Tabell 2. Inkomna svar från fråga 10 

Förutsättningar Svar 

Ekonomi 
Behov av att anställa personer med 3D kunskap och 

ekonomi till att anslå 3D program, tillåta en övergång 

till 3D. Det här kan även beskrivas som ett behov.  

Kompetens/kunskap 

Det behövs fler som arbetar med det inom kommunen 

och det behövs utbildning av personal. 

Tid 
Här är det inte lika många kommuner som nämner tid 

som i fråga 9. 

Efterfrågan Även här nämner några kommuner efterfrågan men nu 

som en förutsättning. I fråga 9 handlade det om 

avsaknad av efterfråga och nu att det är en 

förutsättning. Ett incitament kan var som en kommun 

anger ”Om det skulle planeras för nya 

fritidshusområden. Fritidshus är de främsta 

nybyggnationerna i vår kommun”. 

Politiska beslut 
Beslut om 3D visualisering måste komma från 

politiken vilka även tilldelar medel i budget samt 

tjänsteman med befogenhet att driva frågan 

Data 
Bra kartunderlag och 3D grundkartor. Tekniken för att 

hantera administrationen måste vara lätthanterlig och 

behoven måste överstiga arbetsinsatsen.  

Standard 
Det behövs även en planframställning enligt standard 

och fasta strukturer. 3D modellen måste ajourhållas 

och förvaltas 
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5. Diskussion 
 

5.1. Utvärdering av metod och svarsfrekvensen 
Enkäten skickades ut till 40 av Sveriges 290 kommuner vilket innebär att 13,8% av 

kommuner dvs. ca var 7:e kommun gavs möjligeten att svara på enkäten. Tanken med 

enkätundersökningen var att den skulle utgöra en stickprovskontroll. Svarsfrekvensen 

för de svarande var 50% (20 av 40). För åtta av frågorna finns diagram som redovisar 

svarfrekvenser i antal och procent. För de två sista frisvarsfrågorna har detta inte varit 

möjligt att göra. En del svar representeras endast av en kommun men kan vara snarlika 

varandra. Istället har svaren då sorterats in i olika teman för att få en bättre överblick. 

 

Erfarenheten från den här undersökningen visar att 50% (20 av 40) kommuner svarade 

på enkäten. Det var något för få svarande för frisvarsfrågorna eftersom svaren spretade 

åt olika håll. För att bättre kunna se tendenser i svaren för frisvarsfrågor kan med fördel 

en dubblering av antal tillfrågade kommuner göras. För de slutna frågorna framgick 

tendenser mer tydligt. 

 

En annan erfarenhet är att efterfråga titel på svarande eftersom frågeställningen i det här 

arbetet berörde både planfrågor och GIS-frågor. I missivbrevet framgick dock att 

enkäten gällde visualisering av detaljplaner. Undersökning kan inte helt utesluta att 

andra än planhandläggare har besvarat enkäten. Eftersom enkät var anonym fanns en 

risk att enkätundersökning kunde fastna om den skickades till ”fel” person. 

 

Det här arbetet bygger delvis på att ett antal personer från kommuner, Lantmäteriet, 

RIGES-projektet och Boverket intervjuades om sakfrågor. Fördelen med den metoden 

är att få en djupare förståelse för ämnet. Det finns även en fördel med att medvetet välja 

ut två 3D starka kommuner som Göteborg och Linköping. Dessa båda kommuner har 

lång erfarenhet av 3D arbete och har även gjort en medveten satsning på området. Deras 

erfarenheter av ämnet är därför av stor vikt när det gäller att identifiera förutsättningar 

och hinder. 

 

Intervjuerna har skett via telefon vilket har den nackdelen att man inte riktigt får samma 

personliga kontakt som vid en intervju ansikte mot ansikte. Däremot har den fördelen 

att vara tidsbesparande, miljövänlig och inte ekonomisk krävande. 

 

Generellt är de intervjuade samstämmiga i sakfrågorna. Däremot kan det skilja lite på 

detaljnivå dvs. hur man arbetar med vissa frågor. Detta gäller framför allt frågan kring 

standarder. Både Göteborg, Linköping och RIGES-projektet beskriver sina erfarenheter 

kring samverkan med externa partners när dataformat inte är riktigt kompatibla och 

skall integreras i olika programvaror. Det finns olika lösningar för detta på detaljnivå 

men den generella åsikten är fortfarande att det måste finnas en övergripande samsyn 

och gemensamma definitioner och utbytesformat. 

 

 

5.2. Teman 
Utifrån fritextsvaren av fråga 9 och 10 formulerades fem olika teman. Metoden för att 

formulera temat var att hitta nyckelord i svarsalternativen. På detta sätt kan exempelvis 

betydelsen av ordet ekonomi hamna som både ett hinder och som en förutsättning.  

Nedanstående teman utgör således åtgärder/riktlinjer som behöver diskuteras för att 
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förbättra/förenkla och underlätta hanteringsprocessen av 3D redovisning och 

visualisering av detaljplaner i en digital miljö.  

 

5.2.1. Tid 

Tid är något av en bristvara för många av kommuner i enkätundersökningen. Tid nämns 

ofta ihop med ekonomi (resurser, kostnad). Trots detta är det en nödvändighet att tid 

avsätts och planeras invid införande av 3D miljö. Att sätts sig in i en 3D miljö kan ha en 

lång startsträcka. Här finns det också en koppling till vilka erfarenhet, resurser och 

kunskaper som finns hos användaren. Sedan är 3D miljöer oftast förenat med kostnader 

även om det till viss del finns gratisprogram att ladda ner från Internet. Vissa funktioner 

kanske saknas i dessa och då måste man oftast vända sig till en leverantör.  

 

En notering är att de båda intervjuade kommunerna inte nämner tid som begränsning. 

Dessa båda är visserligen redan väl etablerade vad gäller 3D miljö men diskrepansen 

mellan svaren från enkätundersökningen samt båda ovan kan vara värd att se närmare 

på. Vad är det som ligger bakom benämningen tid? Hur definieras tid och hur ser 

kommunerna på detta?  Det här arbetet kan inte gå in närmare på den analysen men det 

skulle kunna vara ett fortsatt fördjupningsämne. 

 

5.2.2. Politiska beslut och efterfrågan 

De flesta detaljplaner initieras inte av kommunerna utan av privata aktörer (Boverket, 

2012). För att skapa efterfrågan av 3D modeller behöver de privata aktörerna få 

kännedom om möjligheterna med 3D visualisering och 3D detaljplaner. En möjlig väg 

att gå är att påverka processen internt genom att visa på nyttan med digitaliserade 

planbestämmelser och 3D modeller.  

 

Den kommun som ansåg att politisk vilja är en begränsning syftar troligen på den egna 

kommunens politik. Men fråga är om inte ett nationellt politiskt beslut skulle underlätta 

hanteringen av frågan. I om med identifieringen av styrmedel gällande en effektivare 

planprocess föreslås bl.a. en nationell e-strategi, nationell databas för planbestämmelser, 

digital planprocess samt fri tillgång till geodata (Statskontoret, 2014). Även de av 

Boverket föreslagna åtgärder såsom utbildningspaket för kommunerna gällande 

vägledning för en ökad harmonisering av planarbetet detta kan vara en tillgång för 

kommunerna planer (Boverket, 2012). 

 
5.2.3. Data och teknik 

En bra datamodell för de tekniska förutsättningarna gällande system och data behöver 

fortsättningsvis utredas och utvecklas. Detta är också något som tidigare forskning och 

statliga utredningar fastslagit (Paulsson & Paasch, 2013; Oosterom, 2013; Boverket, 

2012; Statskontoret, 2014). Det är även tydligt att användarvänlighet och 

lättadministrerade system är ett fortsatt utredningsområde likaså att behoven av 

gemensamma externa system, gemensamma synsätt och kompatibla dataformat kvarstår 

(Shojaei et al., 2013; M. Jardbrink, personlig kommunikation, 9 september 2014). 

 

Här finns också behoven av bra grunddata vilket nämns både i enkätundersökningen 

och av de intervjuade personerna. Detta innebär bl.a. krav på hög noggrannhet av data 

men även en klar och tydlig struktur på hur data ska redovisas. Boverket (2012) har 

lämnat som förslag till tekniska lösningar verktyg som innefattar definitioner av begrep, 

verksamhetsmodeller m.m. 
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Lantmäteriet lagrar än så länge all fastighetsbildningsdata i 2D databaser. Det här blir 

intressant i sammanhanget när det gäller 3D fastighetsbildning. Eftersom Lantmäteriet 

är den ansvariga myndigheten för fastighetsbildningen. Hur ska kommunerna leverera 

3D grunddatat om Lantmäteriet inte kan lagra dessa i en 3D databas. 

 

5.2.4. Standarder  

SIS har för närvarande tagit fram två standarder för Fysisk planering. Den ena behandlar 

datautbytesformat för planbestämmelser SIS-TR 38:2011 (SIS, 2011) och den andra 

applikationsschema för planbestämmelser SS 637040:2010 (SIS, 2010). I och med att 

information och kommunikation allt mer sker digitalt, internt inom kommunen mellan 

handläggare och externt mellan kommun och organisation/kommuninvånare, ökar 

behoven av gemensamma synsätt. Detta är även en av grundförutsättningarna för att en 

enhetlig planprocess. Statskontoret uttrycker det följande ” För att en digital planprocess 

ska kunna förverkligas krävs enhetlighet och samordning. En digital planprocess går ut 

på att många olika aktörer kan utbyta information digitalt.” (Statskontoret, 2014, s. 7). 

 

I den litteraturstudie som gjordes i samband med denna undersökning framkom en del 

synpunkter från tidigare undersökningar. I Payne-Zakrisson & Spångbergs (2007) 

arbete framkom en del brister gällande tredimensionella fastigheter i detaljplaner.  Av 

dessa kvarstår fortfarande brister inom redovisningen av användarbestämmelser. Då 

endast 8 av de tillfrågade kommunerna använder SIS standarder och 13 kommuner 

svarade att de använder egna framtagna mallar. Flera av dessa använder sig av båda 

varianterna. För överlappande kvartersmark och allmän platsmark använd ofta 

illustrationer och sektioner. Här kvarstår frågan hur utformningen av planen skall lösa 

vid komplicerade fall för att fortfarande vara tydlig och läsbar enligt PBL:s 

tydlighetskrav. Utvecklingsbehoven för dels registerkartan men även 3D grunddata 

kvarstår. Enligt både Lantmäteri och de svarande kommunerna lagras data i 2D databas 

och 3D informationen finns lagrad i textdelen (P. Wiström, personlig kommunikation, 3 

sep. 2014). 

 

Riktlinjer är dock på gång då både Boverket och Statskontoret har fått regeringens 

uppdrag att se över dels kommunernas detaljplaneprocess och fastighetsbildnings-

processen i syfte att harmonisera hela processen för att få en snabbare byggnads-process 

(Boverket, 2012). Och dels se över processen att gå från analogt till digitalt förfarande 

inom planprocessen (Statskontoret, 2014). 

 
5.2.5. Planfrågor 

Det finns även en del planfrågor som kommunerna anser bör utredas. Byggrätt är ett 

exempel på svårighet som en del kommuner har nämnt. Möjligen skulle det gå att lösa 

genom att alltid visualisera maximal byggrätt i en transparant färg (se fig. 5). Vid 

bygglovansökan kan sedan tillkommande byggnad passa in i byggrätten och om den 

tillkommande byggnaden korsar byggrättens maxgräns visar detta att den tillkommande 

byggnaden överstiger den tillåtna byggrätten. Hittills tyder inget på att det finns en 

optimal lösning till överlappande kvartersmark och allmän platsmark i 3D miljö. 

Eftersom detaljplanerna fortfarande endast utformas i 2D löses problemet med 

illustrationer, sektion eller tvärsnitt. 
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6.  Slutsats 
En kanske inte alltför oväntad slutsats av resultatet är att det finns stora skillnader 

mellan kommunerna när det gäller synen på 3D visualisering och 3D detaljplaner. Efter 

en analys av de två fritextfrågorna i enkätundersökningen identifierades fem områden 

som kommunerna uppger som både hinder och förutsättningar. Dessa är: 

 Tid  

 Kompetens/Kunskap 

 Ekonomi  

 Efterfrågan  

 Politisk vilja/Beslut 

 

Även data och teknik nämndes av flertalet av kommunerna men då som en 

förutsättning. Vad som specifikt menas med data är bra grundkartor och kartunderlag. 

Som hinder nämns även specifika planfrågor såsom hur byggrätt skall visualiseras utan 

att det blir otydligt. Som förutsättningar nämns data dvs. krav på bra 3D grundkartor 

samt behovet av standarder. 

 

Undersökningen har visat att majoriteten av kommunerna i dagsläget inte planerar att 

visualisera 3D detaljplaner eller vektorisera detaljplanerna i 2D. Endast Enköping och 

Landskrona uppger att de planerar för detta. 

 

Standarder har både i intervjuerna och i enkätundersökning visat sig vara en knepig 

fråga. Drygt 40 % av kommunerna som svarade (8 av 20) uppger att de arbetar med SIS 

standarder och övriga 55 % att de inte gör det. Samtidigt uppger 65 % av kommunerna 

att de använder egna mallar och 35 % att de inte gör det. Uppenbarligen använder en del 

kommuner sig av båda delarna.  

 

Idag arbetar ingen kommun med 3D fastigheter i 3D detaljplaner i digital miljö vilket 

delvis beror på att en del frågor gällande det juridiska ramverket samt teknisk frågor 

bl.a. gällande lagring av data i 3D kvarstår att lösa. Däremot använder ett flertal 

kommuner 3D visualisering som ett verktyg för att bl.a. samråda med 

kommunmedborgarna såsom Göteborg och Linköping kommun. Dessa båda kommuner 

använder 3D stadsmodeller för visualisering av staden, planförslag och olika typer av 

interaktion med stadsmodellen exempelvis e-tjänster.  

 

Det kvarstår en del frågor att lösa om det ska var möjligt genomföra en full livscykel för 

3D visualisering av 3D detaljplaner. Bland annat behövs en gemensam samsyn, 

gemensamt arbetssätt, standarder och utveckling av tekniskt administrativa system. Det 

behövs även en harmonisering av både fastighetsbildnings- och planprocessen, och även 

samverkansmodeller exempelvis mellan Lantmäteri och kommun för att underlätta 

datahanteringen.  
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http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/244ee111ea975d3cc1257c5b00437479/$file/BTH2005Stare.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2014/201403.pdf
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Bilaga A - Intervjufrågor 
 

Hur tillämpas 3D redovisning av detaljplaner efter införande av ny lagstiftning gällande 

tredimensionell fastighetsbildning och Plan och bygglag i kommunal planprocess? 

 

1. Hur lagrar Ni detaljplaner idag?  

 

2. Hur visualiserar Ni detaljplaner idag?  

 

3. Hur arbetar man med 3D redovisning av detaljplaner idag?  

 

4. På vilket sätt har tredimensionell fastighetsbildning påverkat 

detaljplanerna?  

Utifrån lagstiftningen Fastighetsbildningslagen och PBL, nackdelar och 

fördelar. 

Utifrån fastighetsgränser, allmän platsmark och kvartersmark. 

  

5.  Hur lagras tredimensionell fastighetsdata idag i kommunen idag? 

 

 

Vilka förutsättningar behövs för att kommunen skall implementera 3D redovisning av 

detaljplaner? 

 

6. Planerar Ni att digitalisera planbestämmelser i 3D?  

 

7.  Vad ser Ni som de största utmaningarna i så fall? 

 

8. Ställer 3D redovisning särskilda krav som dagens program, data, 

lagringsmiljö inte lever upp till? 

Programvaror 

Data 

Lagring 

 

9. Ställer 3D redovisning av detaljplaner några krav på arbetsprocessen 

internt? 

 

10. Kommer möjligheten att göra 3Ddetaljplaner att påverka planprocessen? 

På vilket sätt? 

 

11. Vad finns det för möjligheter och begränsningar med 3D redovisning av 

detaljplaner? 
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Bilaga B - Frågor enkätundersökningen 
 

1. Har de nya bestämmelserna gällande tredimensionell fastighetsbildning på verkat 

planprocessen? 

 

2. Hur lagrar Ni detaljplaner idag? 

 

3. Hur visualiserar Ni detaljplaner idag? 

 

4. Hur visualiserar Ni 3D fastighetsbildning i detaljplaner idag? 

 

5. Planerar Ni att digitalisera (vektorisera) planbestämmelser? 

 

6. Planerar Ni att digitalisera (vektorisera) planbestämmelser i 3D miljö? 

 

7. Arbetar Ni med SIS standarder gällande fysisk detaljplanering? 

 

8. Arbetar Ni efter egna framtagna mallar gällande fysisk detaljplanering? 

 

9. Kan Ni kortfattat nämna några av de största hindren som finns för att Ni skall 

implementera 3D redovisning av detaljplaner i en digital miljö? 

 

10. Kan Ni kortfattat nämna några av de främsta förutsättningarna som behövs för att Ni 

skall implementera 3D redovisning av detaljplaner i en digital miljö? 
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Bilaga C - Kommuner med och utan 3D fastigheter t.o.m 

22 maj 2014 
 

 

Kommuner med 3D fastigheter t.o.m. 22 

maj 2014  

Kommuner utan 3D fastigheter t.o.m. 

22 maj 2014 

Tanum kommun  

Kalmar kommun 

Lomma kommun*  

Huddinge kommun 

Borgholm kommun 

Enköping kommun* 

Trollhättan kommun 

Sandviken kommun* 

Botkyrka kommun 

Filipstad kommun* 

Västerås kommun 

Hudiksvall kommun* 

Gotland kommun* 

Trosa kommun* 

Klippan kommun 

Alingsås kommun* 

Åre kommun* 

Helsingborg kommun 

Ljungby kommun* 

Ronneby kommun 

 

Ockelbo kommun* 

Sölvesborg kommun 

Årjäng kommun* 

Bollnäs kommun 

Dorotea kommun 

Tjörn kommun 

Hörby kommun* 

Malå kommun 

Hultsfred kommun 

Sorsele kommun* 

Strömsund kommun*  

Hallsberg kommun 

Gullspång kommun 

Knivsta kommun* 

Vaggeryd kommun 

Hallstahammar kommun* 

Skara kommun*  

Nordanstig kommun 

Landskrona kommun* 

Älvsbyn kommun* 

 
* svarat 

 

 
 


