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Sammanfattning  

Behovet av att skapa en digital detaljplan anses bland aktörer som ett måste i framtiden. 

Detaljplanen bör utvecklas för att kunna visualisera och förklara detaljplanens bestämmelser på ett 

tydligare sätt än vad det görs idag. Tidigare studier belyser att BIM och GIS kan tillämpas i 

detaljplanen, detta gör då att detaljplanen kan tillhandahålla nya funktioner och förbättra 

visualiseringen som idag ses som ett stort behov. Genom att förstå vad som gör detaljplanen 

svårtolkad och svår att visualisera skapar det ett underlag att ta fram en digital detaljplan som 

besvarar framlagda problem. Detta kan då skapa möjligheter till flera förbättringar, så som 

detaljplaneprocessen, bygglovshanteringar samt att kommunikation mellan aktörer förbättras.   

Syftet i den här studien är att kartlägga vad berörda aktörer har för problem med dagens detaljplan. 

Även hur en 3D-detaljplan ska tillämpas, samt vad den kan innehålla för ytterligare information 

eller nya funktioner.  

Studien genomförs med en kvalitativ metod. Genom litterära studier undersöks vad för möjligheter 

en 3D-detaljplan kan erbjuda. Vidare utförs semistrukturerade intervjuer med aktörer som är direkt 

berörda av detaljplanen, så som företag, kommun, arkitekter samt medborgare för att undersöka 

vad de ser för möjligheter med en 3D-detaljplan och vad de ser för problem med dagens detaljplan. 

Analysen och diskussionen resulterar i vilka möjligheter en 3D-detaljplan har vid ett utförande och 

vad som krävs för att det skall bli en verklighet. 

En övergripande slutsats är att en 3D-detaljplan idag ses som svår att utföra, under studien kom 

det fram flertalet bidragande faktorer. De viktigaste faktorer som krävs att undersöka är att se till 

att en gemensam standard mellan företag, kommun och arkitekter över hela landet måste sättas. 

Utan detta fastställt kommer det skapa en rad problem mellan aktörer att ta emot och skicka olika 

slags information som kan leda till att viktig information missas. Författarna kom även fram till att 

detaljplanen inte ska visualiseras utan att ett nytt visualiserings-system ska skapas för att stötta 

detaljplanen med att visualisera och lättare tolka den.  

 

Nyckelord: 3D-detaljplan, digitalisering, LOD, BIM, GIS  
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Abstract  

The zoning plan is considered difficult to interpret and there is a great need to digitize it. Previous 

studies highlight that BIM and GIS can be applied in the zoning plan, this means that the zoning 

plan can provide new functions and improve visualization. An implementation can create 

opportunities for several improvements, such as the zoning plan process, building permit 

management and communication between actors can be improved. 

The purpose of this study is to map out what problems the relevant users have with today's zoning 

plan. Also, how a 3D-zoning plan should be applied, and what it can contain further for 

information and new functions. 

The study is conducted with a qualitative method. By studying literary studies, what possibilities a 

3D-zoning plan can offer is examined. In the study, semi-structured interviews are conducted with 

municipalities, construction companies, architects and private individuals to understand what needs 

to be developed, and how it should be conducted.  

Analyzing and discussing results in what opportunities a 3D-zoning plan has for an implementation 

and what it takes to make it a reality.  

An overall conclusion is that a 3D-zoning plan is difficult to implement today. During the study 

several factors contributing to this conclusion. Common standards between companies, 

municipalities and architects must be determined. The authors' conclusion is that the zoning plan 

should not be visualized, instead a new visualization system should be created to support the zoning 

plan. 

 

Keywords: 3D-zoning plan, digitization, LOD, BIM, GIS   
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1 Introduktion 

 Bakgrund 

Dagens snabba tekniska utvecklingen ligger till grund för en ökad hållbarhet i en rad branscher. 

En av dem är byggsektorn som aldrig hade klarat av att hantera befolkningsökningen utan att 

ständigt utveckla nya lösningar och verktyg. Branschen ligger dock efter när det kommer till 

digitaliseringen av detaljplaner och digitalisering av samhälls-byggnadsprocessen.  

I december 2017 fick Boverket, den centrala myndighet som arbetar med frågor om 

samhällsplanering, byggande och boende, uppdraget att ”… verka för en enhetlig digital tillämpning 

av plan- och bygglagen” (Regeringen, 2017). Uppdraget sträcker sig till 31 augusti 2020 och innebär 

att Boverket nu ska främja utvecklingen av digitala standarder vilket även innefattar 

detaljplaner(Regeringen, 2017, Boverket, 2017). 

Digitala planeringsverktyg 

För att utveckla digitala standarder behövs digitala verktyg. BIM är ett verktyg som tillhandahåller 

detaljerad information kring en konstruktion, både genom geometriskt och semantisk visualisering, 

men ger ingen information om konstruktionens omgivning (Liu et al., 2017). GIS huvuduppgift är 

att samla, bearbeta, analysera och presentera geografiska data som direkt samlas in i databasen eller 

erhållits genom analys (Esri, 2018). Dess funktion är insamlingen av relevanta uppgifter om verkliga 

objekt, vad gäller deras fullständighet, kvalitet och tillförlitlighet med hjälp av den data som har 

analyserats. (Mierzejowska and Żogała, 2018). 

Vid en integration kan BIM och GIS överlappa varandra för att tillsammans tillhandahålla 

information om infrastrukturer, byggnader, golv och rum. Idag anses därför en integration av 

systemen som bästa vägen för att utveckla framtidens 3D-stadsmodellering men också för att möta 

multidisciplinära utmaningar i vår byggda miljö. Detaljerad BIM-data kan exporteras till GIS och 

på så sätt kan GIS-data ge det sammanhang som vanligtvis saknas i BIM filen och på så sätt skapa 

bättre förståelse hur en byggnad fungerar i verkligheten (Arroyo Ohori et al., 2017). Integrationen 

möjliggör en effektiv hantering av information i olika steg i ett projekts livscykel, genom planering, 

design, konstruktion, drift och underhåll.  

Det är svårt att veta exakt hur framtidens detaljplaner kommer att se ut, men allt fler kommuner 

planerar för eller har påbörjat en digitaliseringsprocess. En viktig del i en sådan process är att 

utveckla möjligheten att ta fram detaljplaner i 3D, som ger bättre visualisering och ett bredare 

användningsområde. Idag tycks en integration av BIM och GIS, som fyller olika databehov, vara 

det mest effektiva sättet att skapa sådana 3D-detaljplaner. En 3D-detaljplan visar på goda 

möjligheter inom visualisering och genom en integration av BIM och GIS kan möjliga applikationer 

appliceras. Behovet av olika implementerade applikationer måste kartläggas för att tillämpningen 

ska utformas korrekt. Hur de olika berörda parter så som kommun, arkitekt och byggföretag vill 

att en 3D-detaljplan skall utformas. Vad som måste utföras av de olika parter för att en 3D-

detaljplan skall bli praktiskt användbar. För att utveckla samhällsbyggnadsprocessen, kan en 

utveckling av 3D-detaljplan ha en stor påverkan på arbetet inom detaljplansprocessen.  
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 Problembeskrivning 

I dagsläget utvecklas samhällsbyggnadsprocessen i många kommuner, detta innebär också att 

detaljplaner ska digitaliseras och 3D visualiseras. För att detta ska ske på ett smidigt sätt krävs att 

standarder bestäms så att detaljplans-processen kan fungera på ett smidigt sätt. I dagsläget finns 

det flertal lagar som begränsar en sådan digitalisering. För att denna digitalisering ska utföras på ett 

bra sätt är det viktigt att veta vad alla de berörda parterna anser om- och hur de vill att en 3D-

visualicering ska utformas.   

 Syfte 

Syftet med denna studie är studera hur en 3D-detaljplan med hjälp av integration av BIM och GIS 

kan skapa bättre visualisering, hur denna ska utformas, samt att kartlägga fördelar och nackdelar 

som de olika berörda parterna anser utifrån tidigare studier som studerats i studien.    

 Mål och Frågeställning 

Målet med studien är att kartlägga den grundläggande kompetensen för ett framtida utförande av 

3D-detaljplaner. Se hur de olika aktörer anser att en 3D-detaljplan skall utformas. 

Frågor som ska besvaras i studien: 

• Vilken information och intressenter har en betydande roll för en 3D-detaljplan?  

• Vilken detaljeringsgrad (Level Of Details) ska detaljplanen utföras i? 

• Hur ser behovet av att utföra en 3D-detaljplan ut? 

• Hur ska en 3D-detaljplan presenteras och visualiseras? 

 Avgränsningar  

Författarna har valt att avgränsa sig till att granska endast hur en 3D-detaljplan kan visualiseras.  

I studien skall det inte tas upp hur detaljplaneprocessen utformas, samt hur en 3D-detaljplanen 

framtas. Vid valda respondenter har det avgränsats till att intervjua kommuner, byggföretag och 

arkitekter i södra Sverige. Dessa avgränsningar som har valts i studien, grundar för att studien skall 

vara realiserbart, och att resultatet skall ha en validitet med grund på avsatt tid till studien.  

 Metod 

Studien har genomförts genom att granska litterära studier inom valt ämne och de avgränsningar 

som har ställt på studien. Med litterära studier som grund har intervjufrågor formats och därefter 

hölls nio semi-strukturerade intervjuer med berörda respondenter, detta för att få ett bredare 

perspektiv och djupare kunskap för att kunna kartlägga. Utifrån granskade litterära studier och 

utförda intervjuer kunde en sammanställning av analys och diskussion utföras och en valid slutsats 

av studien vidtas.   
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel fördjupar sig rapporten i ämnet och beskriver tänkbara applikationer till en 3D-detaljplan. Vidare 

beskrivs även grundläggande fakta om hur en befintlig detaljplan utförs idag. 

 Detaljplan  

Detaljplanen är ett dokument inom fysisk planering som omfattar ett begränsat område av en 

kommun. En detaljplan kan till exempel handla om, samt reglera, bebyggelse, mark och 

vattenområden. Den kan omfatta ett kvarter, men även ett större område (Bodin et al., 2015). 

Detaljplan upprättas för delar av en kommun och är en uppgörelse mellan kommunen och 

markägaren (Hansson et al., 2015). När en detaljplan utformas ska hänsyn tas till befintlige byggelse, 

äganderätts-, och fastighetsförhållanden som påverkas av kommande detaljplansförändringar. 

Planen blir ett juridiskt bindande beslut som inte får omfatta ett större område än vad som är 

befogat med hänsyn till planens syfte och genomförandetid, vilken är begränsad till minst 5 år och 

högst 15 år (Regeringskansliet, 2018).  

En detaljplans syfte är att visualisera de regler och lagar som gäller för ett område på ett så enkelt 

sätt som möjligt. Detaljplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar och de 

bestämmelser som gäller men den får inte visa mer än vad som behövs för planens syfte. 

(Regeringskansliet, 2011) 

Planbeskrivningen har en central roll och ligger till grund för skapandet av en plankarta. Denna 

information måste vara tillgänglig tillsammans med den 3D visualiserade plankartan. Detta beskrivs 

i PBL 4 Kap. 31§ ”En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (planbeskrivning) ska finnas 

tillsammans med planen.” Planbeskrivningen är viktig eftersom plankartan inte bidrar till förståelse 

kring syftet med det berörda området.  

Krav på detaljplan 

En detaljplan ska redovisa följande: 

• Bygglovspliktens omfattning  

• Största och minsta byggomfattning över och under mark 

• Byggnadens användning 

• Placering, utformning, utförande av byggnader och tomter samt varsamhetsbestämmelser, 

skyddsbestämmelser och rivningsförbud  

• Vegetation och markbehandling  

• Allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker 

• Användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen inte ska vara 

huvudman, inklusive skyddsbestämmelser 

• Stängsel och utfart  

• Parkeringsplatser  

• Tillfällig markanvändning  

• Reservat för vägar och anläggningar 

• Skyddsanordningar mot störningar 

• Principer för fastighetsindelning och för inträdande av gemensamhetsanläggning  
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• Bestämmelser om exploateringssamverkan  

• Kvartersmark för bland annat byggelse, idrott- och fritidsanläggningar samt 

begravningsplatser 

• Anläggning för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområden och 

vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.  

 

Exempel detaljplan 

Denna detaljplan visar området Gamletull i Halmstad. Genom att använda sig av text, färger, 

sträckningar, symboler och tecken försöker man på ett så tydligt sätt som möjligt att visualisera 

planområdets utformning och krav. Att visualisera ett område med en 2D plan är en svår uppgift. 

Information från färger, symboler osv. är komplexa att hantera på samma gång. Här finns stor 

potential att förtydliga och förenkla genom att använda en 3D-detaljplan. Jämför till exempel med 

att skapa en graf utifrån tabellvärden där du ganska enkelt kan visualisera hur data förändras. På 

samma sätt kan höjdskillnader visualiseras genom att använda Z-axeln i ett 3D koordinatsystem   

 

Figur 1 En traditionell detaljplan  

Den traditionella detaljplanen visar den information som behövs men den är svårtolkad. En 3D-

visualisering av denna skulle skapa fler möjligheter, i detta kapitel presenteras forskning som gjorts 

kring detta.  
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 Möjligheter med detaljplaner i 3D 

Forskning visar att det finns flera möjliga applikationer med tredimensionella detaljplaner 

(Environment, 2016). En möjlig applikation är om data från en digitaliserad detaljplan överförs till 

BIM-programmet. När en arkitekt då skissar på byggnaden är det möjligt för BIM-programmet att 

direkt informera arkitekten om de krav som inte uppfylls enligt detaljplanen. Det kan vara allt 

från maximalt antal våningar, max höjd, krav på tak, färger, placering, material osv. Men även 

informera om hur topologin är och hur det påverkar maxhöjden. Detta ökar säkerheten för att 

byggnaden håller de krav som detaljplanen ställer. En utmaning med en sådan applikation är att 

den kräver mer data än vad som finns i dagens 3D-detaljplaner. T.ex. information om exakta 

markdata och data om topologi.  

När kommunen vid ett tidigt skede samlar in information angående önskemål och synpunkter kring 

skapandet av en ny detaljplan, skulle alla parter lättare kunna dela med sig av sina åsikter med en 

digitaliserad detaljplan då alla kan ha tillgång till den samtidigt (Environment, 2016) . När 

kommunen i ett senare skede ska redovisa den föreslagna framtagna detaljplanen vid samrådet 

skulle detaljplanen kunna presenteras i 3D, med möjliga utformningar på byggnader som är skapade 

utifrån detaljplanens bestämmelser. Detta med en låg detaljnivå så att alla intressenter kan få en 

uppfattning om hur en möjlig utformning kan se ut i verkligheten. Applikationen kan bidra till en 

mer hållbar planering över ett område och för stadsplanering. Till exempel kan skugganalyser 

genomföras innan en detaljplan sätts, så att planerarna undviker att skapa detaljplaner som efter 

några år inte kan möta krav på hållbarhet Applikationen kan bidra till en mer hållbar planering över 

ett område och för stadsplanering. Till exempel kan skugganalyser genomföras innan en detaljplan 

sätts, så att planerarna undviker att skapa detaljplaner som efter några år inte kan möta krav på 

hållbarhet (Environment, 2016).  

 Programmjukvara 

För att lyckas med skapandet av en 3D-detaljplan krävs det förståelse kring de program och 

filformat som ska användas. Men även hur konverteringen sinsemellan utförs samt hur de påverkar 

resultatet av filerna i slutändan. Detta kapitel beskriver BIM och GIS filformat. 

2.3.1 Industry Foundation Classes 

Industry Foundation Class (IFC) standard var den första standarden som grundades av alliansen 

BuildingSMART som också är känt som International Alliance for Interoperability (IAI) för 

delning och utbyte av BIM data mellan olika mjukvaror(BuildingSmart, 2019). Denna standard är 

primär när det kommer till öppen BIM-datautbyte. IFC spelar en avgörande roll för att underlätta 

driftkompabiliteten mellan olika mjukvaruplattformar inom AEC (arkitektur, ingenjör och 

konstruktion) -industrin (Sun et al., 2015) och är en vanligt förekommande fil-format inom BIM-

användandet. Anledningen till att IFC har blivit den mest förekommande filformatet är för att 

Revit´s filformat RVT som är dess projekt-baserade filformat (AutoDesk, 2013) inte är ett öppet 

filformat som kan öppnas i andra mjukvaror eller tidigare utgåvor av programmet. Eftersom IFC 

är en open data fil kan denna enkelt öppnas i andra program och har därför blivit standarden för 

exportfiler inom BIM-modulering(BuildingSmart, 2016).  
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2.3.2 CityGML 

CityGML är en 3D open data-modell för lagring och utbyte av virtuella 3D stads modeller (Floros 

et al., 2018). Det är ett ISO standardformat och informationsmodell till 3D stadsmodeller som 

fungerar på så sätt att modellen lagrar information i form av en yta där textur kan appliceras i 

efterhand för att bli mer informationsrik. För att olika program ska stödja och ömsesidigt kunna 

använda sig av och byta 3D-stadsmodeller mellan de olika mjukvarorna, har Open Geospatial 

Consortium (OGC) skapat den internationella standardmetoden City Geography Markup 

Language (GML)(Gröger et al., 2012). Användandet av detta filformat har ökat de senaste åren. 

Flertal städer som Rotterdam, Bryssel och Berlin har redan skapat 3D stads modeller för 

användande i olika applikationer så som att samla data i filmodellen som ljud data, 

energianvändning och hur byggnader påverkar solens räckvidd i städerna (Biljecki et al., 2015).  

2.3.3 LOD 

Level Of detail (LOD) är ett koncept för att beskriva den detaljerade meta data som en 3D city 

modell är uppbyggd av(Biljecki et al., 2016a). Den mest använda LOD kategoriseringen är den som 

finns i OGC standard CityGML, den internationella standarden att lagra och utbyta 3D 

modeller(Biljecki et al., 2016b). I dagsläget finns det fem olika nivåer av LOD. Dessa är 

kategoriserade och namnsatta till LOD0-LOD4 (Floros et al., 2018). Dessa olika nivåer omfattar 

och innehåller olika data beroende på vad som är nödvändigt för det arbetet som ska utföras. 

Beroende på vilket typ av arbete som ska utföras, vilka som kan ta del av informationen och hur 

den ska vara tillgänglig, så blir det vissa komplikationer(Biljecki et al., 2016b). Detaljplaner är en 

offentlig handling som alla har tillgång till. Vid en digitalisering av en 3D-detaljplan måste hänsyn 

tas till Level Of Details för att inte bryta mot möjliga lagar eller företags känsliga information. 

Därför är LOD en central del vid digitalisering av detaljplaner. Den fina linjen mellan att få en så 

informationsrik detaljplan som möjligt samtidigt som att ingen sekretessbelagd information ska 

delas är en central del att rätt val av LOD utförs i detaljplanen. Vid val av LOD är det ett måste ta 

hänsyn till vad PBL föreskriver om en detaljplan.  

Hänsyn måste tas till: 

• Plan och bygglagen (PBL) 

• Den information som kommunen anser är central för detaljplanen 

• Den information som kommunen anser bör tilläggas i detaljplanen  

• Komplikationer vid utformning av 3D-detaljplan 

 

 

 

LOD0 Används för område och landskapsinformation och innehåller inga 3D-objekt.  

LOD1 Innehåller välkända blockmodeller för byggnader. Den använder platt takkonstruktioner och är 
till för att beskriva att en byggnad finns här med ungefärlig volymstorlek.  
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LOD2 LOD2 har differentierade takkonstruktioner jämfört med LOD1 och används för stadsdelar och 
projekt.  

LOD3 LOD3 innehåller mer detaljerade arkitektoniska modeller med mer realistiska vägg- och 
takkonstruktioner, inklusive dörrar och fönster för bättre representation i landmärken.  

LOD4 LOD4 beskriver också interiörstrukturer för byggnader, inklusive rum, innerdörrar, trappor och 
möbler 

 

Figur 2 Visualisering av olika LOD 

2.3.4 Konvertering mellan IFC och CityGML 

För att skapa en 3D-detaljplan med hjälp av integration mellan BIM och GIS krävs det att man ska 

kunna konvertera IFC filerna för att GIS programmet ska kunna läsa och visualisera all data. Detta 

görs genom att konvertera IFC-filerna i ett program som exempelvis skulle kunna vara FME. 

Genom att i programmet skapa ett systematiskt data-tekniskt arbetsflöde på arbetsbänken kan vi 

konvertera den valda data till GML-filer som sedan kan visualiseras i GIS-programmet. Det är i 

detta läge som hänsyn måste tas till vilken LOD som ska använd. Alltså vilken information som 

GML- filen ska presentera. Vilken LOD som ska väljas vid en överförening till GIS måste 

standardiseras. Problemet som kommer uppstå om detta inte görs är att detaljplanerna kommer 

innehålla olika information från gång till gång och det skapar problem i hanteringen av detaljplanen.  

Här kommer lagar, krav, resurser och komplexiteten in i bilden(SAFE, 2018). Dessa faktorer är de 

faktorer som bestämmer vilken information som ska överföras men även vilken information som 

inte får överföras.  

Här presenteras det arbetsflöde som krävs i FME-mjukvaran för att överföra ett BIM objekt till 

GIS mjukvaran i detta fall i form av LOD 2. Att utöka modellens information till lod 3 skulle 

innebära mer arbetsflödet hade blivit mera avancerat. 

 

Figur 3 Konvertering från IFC till GML i FME 
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Figur 4 Resultatet av konverteringen 

 

 Möjliga applikationer vid 3D digitalisering  

Den traditionella detaljplanen visar den information som behövs men den kan samtidigt vara 

svårtolkad. En 3D-visualisering av denna skulle skapa fler möjligheter. I detta kapitel presenteras 

forskning som gjorts kring detta för att se vad för möjliga applikationer som en 3D-detaljplan kan 

innehålla.  

2.4.1 Informationens visualisering i en 3D-detaljplan 

I en japansk studie utförd av Murata, studerades hur 3D modeller samt GIS data kan integrera med 

detaljplaner för att skapa en möjlig 3D-detaljplan, samt hur den kan visualiseras. För att utföra 

studien krävdes att information från BIM, GIS och detaljplaner extraheras för att ta fram en möjlig 

3D-detaljplan. Genom att integrera dess data skapades bättre visualisering av detaljplanen som 

skiljer sig åt i stora drag i jämförelse med en traditionell detaljplan (Murata, 2004). Den data som 

krävdes för forskningen presenteras i tabellen nedanför. I en svenska 3D-detaljplan ställs det krav 

på vilken av denna information som får presenteras i en svenska detaljplan.  

 

BIM data som krävdes 

i denna forskning 

GIS data som krävdes Från en befintlig 2D-

detaljplan krävdes 

Elevation Indexkarta Urbaniseringsfrämjande område 

Grundnivå Vägar trottoarer Markanvändning 

Byggnadshöjd Stadsgränser och distriktgränser Max byggnadshöjd 
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Användning Floder, kanaler och strandlinje Brandsäkra distrikt 

Våningar Vegetation Miljözoner 

Area Landmärken Naturområden 

 Stadsnamn samt namn på byggnad Hamn zon 

 

Det finns stora likheter med den data som har används i denna forskning med den data som ska 

användas i en 3D-detaljplan. Dock går det att finna skillnader. Hansson nämnde (Hansson et al., 

2015) tidigare i rapporten vilken information en detaljplan ska innehåller, det nämns dock inte att 

den tillhandahåller information kring brandsäkra områden som gjordes i studien av Murata. Detta 

är dock inte något som har en påverkan på utformningen av studien. Utifrån den data som Murata 

använde kunde han visualisera detaljplanen på olika sätt. 

2.4.2 Presentation av informationen i en 3D-detaljplan  

Den första var att endast digitalisera en traditionell detaljplan, där är istället information om valt 

område var lagrat på området. Därefter när information behövs, markeras berört område där 

information så som markanvändning, byggnadshöjder, planerings områden presenterades. Detta 

sågs som en fördel jämfört med en traditionell detaljplan där all information på pappret nu istället 

var lagrat och presenterades endast när valt område var markerat (Murata, 2004). Resultatet i 

studien visar att det var en fördel att få informationen av att klicka på det objekt eller område som 

berördes. Detta betyder dock inte att detta är en bra lösning på en svensk detaljplan då det är andra 

faktorer som till exempel användandet av detaljplanen, lagar samt krav som påverkar och 

bestämmer hur den ska visualiseras.    

Vad som är bäst och vilka för och nackdelarna är, skiljer sig beroende på användaren av 

detaljplanen. Detta har också en stor betydelse i skapandet av detaljplanen och dess process, men 

på grund av avgränsningar kommer processen inte fortsätta att belysas i studien.  
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Figur 5 Redovisning av information i ett område 

Denna teknik av att presentera information kan utnyttjas till en 3D-detaljplan, skillnaden här är att 

3D-modeller utav byggnaderna har implementerats, samt att data av GIS har lagts in i kartan i form 

av olika lager. I denna applikationen till skillnad från 2D så går det att markera 3D-modellerna för 

att få information om byggnaden, som tex: max höjd, samt förordningar om byggnader(Murata, 

2004).  

 

 

Figur 6 Redovisning av information till hus 
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2.4.3 Boxanalys 

I denna 3D-visualisering kan du även visualisera boxar som är utformade utefter de krav och regler 

detaljplaner föreskriver. Boxarna kan då visa hur ett område förhåller sig till de krav som har ställts 

(Murata, 2004). I ett pilotprojekt i Norge utfört av Bygglett och Catenda skapades ett webbaserat 

program som en utveckling av Murata´s applikation av att visualiserade boxar. Där infördes en 

pilot-detaljplan i 3D med dess bestämmelser. samt här så kan man styra byggnaden som och flytta 

runt den för att se hur den är förhållande till bestämmelserna(Bygglett and Catenda, 2017). 

 

Figur 7 Visualisering av boxanalys 
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På samma sätt som en traditionell detaljplan innehåller information i form av 2D-rutor med en 

beskrivande text, färger eller symboler kan en 3D-detaljplan visualisera denna information bättre. 

Det kan gälla både ett helt område eller en mindre yta. Genom att denna applikation blir integrerad 

i en 3D-detaljplan kan vi utefter denna föra in ett BIM objekt som sedan automatiskt kan granskas 

mot planens bestämmelser. Detta exempel visas i nästkommande bilder. 

 

Figur 8 Visualiserng av box på karta 

 

Figur 9 Presentantion av byggnad som ligger utanför bestämt område.  
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2.4.4 Skugganalys 

BIM är ett verktyg som kan tillhandahålla och hantera mycket detaljerad information om ett 

föremål eller byggnad. Denna information är grundläggande när det kommer till hur en byggnad 

ska anpassa sig till sin omgivning för optimalt utformande och placering. Ett märkbart problem 

med BIM är att programmen inte kan hantera geo-data på så sett att byggnaden inte kan direkt 

appliceras i des rätta miljö. Detta skapar komplikationer när visualisering av hur en byggnad 

påverkas av sin omgivning ska skapas. Integration och sammankoppling mellan BIM och GIS kan 

lösa dessa problem. Det visar en studie gjord av fyra forskare på University Amsterdam (Rafiee et 

al., 2014). Genom att överföra BIM-modellen till GIS (som ur ett svenskt perspektiv skulle vara 

den existerande 3D-detaljplann), kan man utföra skugganalyser. Studien utformades genom att 

importera den detaljrika modellen till dess verkliga placering i GIS-programmet, som sen tidigare 

innehöll data angående omkringliggande fastigheter och träd i form av 3D objekt. Studien innehöll 

två applikationer. Först testades valet av fönsterplacering. Genom att visualisera en volym utifrån 

fönsternas utformning och ut från byggnaden kan denna volym beräknas fram till där den stöter 

på ett annat objekt. Genom att utföra denna analys kan en arkitektanpassa fönsternas placering för 

att få ett bättre utsyn. 

 

Figur 10 Ett BIM objerkt i en GIS-3D-detaljplan. 

 

Figur 11 Siktananys för fönster 
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Det andra testet som gjorde utfördes genom att på samma sätt införa modellen till dess rätta 

position. Eftersom GIS program tillhandahåller data kring solens position vid den specifika tiden 

och datum, kan skugganalyserna utföras runt byggnadens verkliga område. Applikationen skapar 

stora möjligheter, det kan vara allt från fönsterplacering, byggnadsposition till solcellsplacering. 

Om en 3D-detaljplan innehåller information om befintliga byggnader kan skugganalyser utföras 

och utifrån dessa kan information fås angående hur den insatta byggnaden skuggar det befintliga 

området, men också hur befintliga byggnader kommer att påverka och skugga den importerade 

byggnaden.   

 

Figur 12 Hur hus och skuggor påverkar det exporterade BIM objektet  

2.4.5 Bygghöjdsbegränsningar 

Hongkong står inför enorma utmaningar när det gäller markförsörjning, det beräknas att stadens 

populationsdensitet är över 400,000 inv./km2. Därför har en forskning gjorts för att maximera 

utnyttjandegraden av ytan vid tre olika planerade projekt. Detta problem kan inom snar framtid 

även finnas i de centrala delarna i Stockholm och Göteborg. För att få ut rätt information har de 

kombinerat 3D modeller från BIM och information från GIS och där efter framtogs fyra olika 

möjliga scenarion hur områdena skulle kunna byggas (Guo et al., 2017). Utifrån att de hade studerat 

detaljplanen från området togs det fram 5 parametrar som undersöktes, maximal bygghöjd, visuell 

effekt, stadens horisont och hur solen samt skuggan påverkar områden under sommaren och 

vintern. 

För att få en uppfattning kring hur de olika scenarion hade påverkat staden fick de utföra befintliga 

byggnader till 3D objekt, dessa byggnader fokuserade inte mycket på detaljer som fasad eller 

material utan fokuserade mer på byggnadens form för att få ett perspektiv hur de nya byggnaderna 

förhåller sig till de befintliga. Genom att använda sig av 2D ritningar av valda områden från 

ArcGIS(Esri) och CityEngine(Esri) som då kunde skapa 3D modeller av de befintliga byggnaderna. 

Guo´s slutsats i rapporten var då att genom att kombinera 3D modeller och information från GIS-

data kunde man maximera ytan på byggnaderna i de olika scenarion. En av scenarierna visade sig 

vara det bästa alternativet att tillämpa på området, där utnyttjades byggnadernas höjd till max utan 

någon märkbar negativ påverkan på omgivande byggnader utifrån sol och skugganalyserna (Guo 

et al., 2017). På samma sätt kan detta att användas i en svensk 3D-detaljplan när man tittar på 

storstadsmiljöer, där skulle denna applikationen kunnat utnyttjas för att maximera ytan på redan 
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folktäta områden. I Stockholm och Göteborg ses det redan svårt att maximera ytan det skall byggas 

på, med denna applikation kan man då analysera området och maximera byggnaden utan för stor 

påverkan på befintliga byggnader. Informationen som används speglar även den svenska 

detaljplanen och visar på att det kan implementeras i en möjlig 3D-detaljplan. Däremot krävs det 

att undersöka ifall de svenska lagar samt krav från detaljplanen följs för att detta skall uppfyllas. 

2.4.6 3D fastighetsbildning 

Idag så används pappersritningar och registerkartor i 2D för att redovisa gränser för berörda 

rättigheter, i och med att byggnader är i 3D-volymer är det svårt att beskriva dessa gränser. I ett 

projekt av Smart Built Environment (Andrée et al., 2016), studerades vad för information som ska 

tillhandahållas vid en fastighetsbildningsprocess inom 3D-fastigheter, samt vem som är ansvarig 

för informationen att identifiera olika krav på utformningen av 3D-modeller och 3D-stöd för 

fastighetsbildning. 

1 januari 2004 ändrades det i lagen att en fastighet nu kan begränsas både horisontellt och vertikalt, 

tidigare i en traditionell fastighet avgränsades den endast på marken (Jardbrink, 2004), med det 

menas att en fastighet kan begränsas mellan våningar och att de kan utgöra egna fastigheter.  

Idag bedöms att en 3D-förättning normalt tar minst ett år från ansökan till beslut, med en ansökan 

finns generellt inte ett färdigt underlag, processen är upplagd med flertalet möten med sökande 

efter material och information tills tillräckligt underlag framtagits angående ansökan. Idag så 

kommer besluthandlingarna innehållande planbestämmelser och beslutande bygglov i 

pappersformat eller PDF, därefter så arkiveras besluten digitalt i PDF (Andrée et al., 2016). 

För att uppnå 3D-fastighetsbildning kopplas det till BIM genom att importera 3D-fastighetsgränser 

och markanknutna rättigheter/restriktioner till BIM-modeller. Med det kan man visualisera 

fastighetsgränser och gränser mellan objekt, aktörer kan då lättare se legala rättigheter om ett 

område eller en fastighet vid en kombination av 3D-geodata, juridisk plan och 

fastighetsinformation. Resultatet blir då att ett digitalt informationsflöde av fastighetsinformation 

blir homogen och mer effektiv (Andrée et al., 2016). 

Hinder 

Smart Built Environment har gjort en analys och presenterat möjliga hinder mot att uppnå 3D-

fastighetsbildning. En av de viktigare hinder som behöver behandlas är om kostnader, större 

aktörer har inte problem med att bekosta sig avancerad digitalisering av ritningar och 3D-

modellering, men bland mindre aktörer finns den kapital för att bekosta sig en digitalisering. Vid 

införande av krav på sakägarfinansierad 3D-modellering kan det generera höga alternativkostnader 

för samhället, invånare och verksamheter vid utveckling av attraktivare städer på grund av 

oprofessionella ägare som anser 3D-fastighetsbildningen som kostsam och tidskrävande. 

Smart Built Environment nämner ett hinder bland mindre etablerade aktörer för ett samarbete vid 

digitalisering. Ritningar som används av de olika aktörerna idag är i stort sett fortfarande i 

pappersformat, och dokumenthantering av dessa brukar oftast vara bristfällig och svår att bearbeta. 

När ritningarna skall göras digitala för underlag vid 3D-modellering kan det då bli kostsamt och 

tidskrävande på grund av den bristfälliga dokumenthanteringen, det kan då bidra till att de inte är 

villiga att lägga ner den tid och pengar för att få sina ritningar digitala.  
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Billiga alternativ kan även ses som ett hinder, då mindre aktörer kan utan att digitalisera sin 

verksamhet ta fram ritningsunderlag för 3D-fastighetsbildning på ett enklare och billigare sätt, som 

samtidigt uppfyller krav för noggrannhet, standardiserad linje- och rastergrafik och rättssäkerhet. 

Därför anser inte de mindre aktörerna behovet att producera avancerad digitaliserade ritningar 

kopplat till 3D-fastighetsbildning (Andrée et al., 2016). 

Kompetensbrist ses även som ett hinder, då kunniga konsulter inom BIM som jobbar med 3D-

uppdrag, både bland äldre konsulter och nyexaminerade. Dock ses det att denna kompetensbrist 

kan minska om det ställs krav på mer avancerad digital hantering bland konsulter samt att högskolor 

utbildningar uppdateras. 

Att lösa de möjliga hindren som har lyfts upp av Smart Built Environment är en viktig del för att 

kunna arbeta med 3D-fastighetsbildning, men det måste även tas till hänsyn hur de juridiska 

aspekterna påverkas, hur det ska följas och ifall ändring behövs vidtagas. Nedan redovisas hur 

Smart Built Environment belyser de juridiska aspekterna inom 3D-fastighetsbildning (Andrée et 

al., 2016). 

• Var ska beslut om fastighetsbildning-modeller sparas? Och vem ska ha tillgång till det? 

• Hur säkerställs kvalitén samt noggrannheten och ser man till att underlaget inte kan 

manipuleras? 

• Hur hanteras och lagras data från 3D-modeller? 

• Vad räknas som en offentlig handling? Är en dwg-fil en handling? Vad för format kan 

handlingen lämnas ut? 

• Vem har ansvar för modellen? Arkitekten som har ritat eller myndigheten som en offentlig 

handling? 

 Lagbegränsningar vid utförande av 3D-detaljplan 

I PBL finns det många lagar som berör detaljplanen samt dess planering och utförande. Många av 

dessa lagar är gamla och är skrivna utefter gamla traditionella detaljplaner. I en studie som är utförd 

av Smart Built Environment(Ljungblom et al., 2017) visar att likheterna i processen att ta fram en 

3D-detaljplan inte skiljer sig så mycket i jämförelse med en traditionell detaljplan. Skillnader mellan 

den traditionella detaljplanen och en ny i 3D är huvudsakligen visualiseringen. I detta fall 

konstaterar SBE att Laga kraft inte bör ändras. Eftersom informationen bara ska visualiseras 

tydligare. Ett problem som de presenterar i slutrapporten (Environment, 2016) är dock att lagarna 

kring vilken information som hör till planbeskrivelsen respektive plankartan är svåra att tolka och 

detta kan leda till svårigheter vid en övergång till tredimensionella detaljplaner.  

PBL och PBF har båda behov av ändringar för att en digital 3D-detaljplan ska kunna tillämpas. För 

att skapa svensk standard för kommuner behövs den en lag som säger att alla detaljplaner måste 

finnas som digital utgåva då det inte finns någon sådan lag i dagsläget. För att utföra detta krävs 

det också bestämmelser kring hur varje enskild kommun ska hantera hela processen då detta sköts 

på olika sätt i varje enskild kommun i dagsläget.  

Plan- och bygglagen 5 kap 32§ är en lag som skapar komplikationer och ett hinder vid övergång till 

digitala och tredimensionella detaljplaner. 
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32 § “När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft ska kommunen på planhandlingarna anteckna det 

datum då planen vann laga kraft och, om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det 

datum då förordnandet meddelades” (Regeringskansliet, 2014) 

Om en 3D-detaljplan ska kunna utföras krävs bestämmelser om hur dessa ska undertecknas för att 

detaljplanen ska bli juridiskt bindande. Här krävs ett antal beslutstaganden samt gemensamma 

standarder i hanteringsprocessen för att för att en ändring av lagen ska laga kraft. 

 Standardisering  

Det är många olika aktörer som använder sig av detaljplanen. Det är bland annat myndigheter, 

kommuner och näringslivsaktörer, och mellan dessa byts det ut stora mängder information. Denna 

information som utbyts mellan aktörer är delvis digital, men problemet är att i kommuner, 

myndigheter och andra aktörer runtom i Sverige finns det inget gemensamt standars för hur de 

skall dela informationen sinsemellan, hur informationen ska lagras, vilka program som ska 

användas och vilka filformat som ska användas. För att en 3D-detaljplan skall kunna arbeta 

fullskaligt med en effektiv samhälls-byggnadsprocess så krävs det att alla arbetar i standardiserade 

format för att informationsutbytet skall kunna vara så smidigt som möjligt. Idag finns det ett antal 

framtagna standarder och rekommendationer på hur informationen skall utbytas mellan berörda 

aktörer men eftersom det inte finns en bestämd standardisering så kan kommuner, myndigheter 

och aktörer välja fritt hur de ska arbeta (Argus, 2016).  

Argus (2016), kom fram till en slutsats i ett arbete om standardisering att det krävs att varje 

informationsägare behöver ta ansvar för hur data lämnas ut och tas emot. Argus anser att en viktig 

punkt vid standardisering att informationen som delas mellan aktörer måste vara öppen och 

tillgänglig. Ägaren måste tydligt definiera viktig information, gällande standard, filformat samt 

definiera hur data är strukturerad och kontrollerad för att kunna sparas ner och återanvändas. Detta 

krävs för att en användare inte ska behöva ta emot en stor mängd ostrukturerad information som 

är tidskrävande att gå igenom för att hitta rätt. På samma sätt krävs det att det bestäms en standard 

på vad en 3D-detaljplan skall innehålla. Att alla följer samma rekommendationer krävs för att inte 

onödigt arbete skall utföras, att information fattas eller att detaljplanen blir otydlig. En standard 

kring vilken LOD byggnaderna skall vara för att inte informationen skall missas eller onödig 

information skickas måste bestämmas. Detta är viktigt för att samarbetet mellan alla berörda 

aktörer skall vara fullskalig. Företag kan sekretessbelägga delar av sin byggnad och kan där med 

inte dela all information till en 3D-detaljplan.  Det är även viktigt att bestämmelser om vad för 

information som ska delas, för att inte viss information om byggnaden missas och på så sätt att 

3D-detaljplan inte kan användas till fullo. 

Argus lyfter även upp att vid detaljplaner finns det juridiska krav på att vissa data ska ingå, och 

anser att för att förenkla åtkomsten kan data paketeras på olika sätt för att sedan paketen som kan 

uppdateras regelbundet, detta har redan sett av andra aktörer exempelvis inom försvaret (Argus, 

2016). 
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 Sammanfattning 

Utifrån information som har samlats från studerade artiklar kan man se att det finns många 

möjligheter med att kombinera BIM och GIS för att utveckla detaljplanen. Man kan se ett samband 

mellan de olika applikationerna som kan tillämpas, vad för LOD man väljer att arbeta med i 

applikationerna skiljer sig åt hur detaljerad BIM och GIS ska framställas. Där kan man se att vid 

boxanalyser samt skugganalys krävs inte mycket detaljer, då det endast räcker med att visa husets 

enkla former. Däremot med applikationen där information ska presenteras i 3D kräver det högre 

detaljer, så som fasadbeklädnad, fönster och dörrar. Detta ställer då krav på användaren att kunna 

hantera rätt LOD vid rätt applikation. Detta ser man även ett samband med standardisering då 

olika kommuner arbetar på olika sätt och kan då skilja sig mellan kommuner hur detaljerat deras 

BIM/GIS-objekt presenteras.   
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3 Metod 

I detta kapitel så beskrivs vald metod för studien, samt motivering till valet. 

 Genomförande av studien 

Idén till studien grundade sig i att först undersöka en integration mellan BIM och GIS. Med idén 

fastställd hölls en diskussion med handledare från Sweco, där kunde en avgränsning i ämnet framtas 

där det valdes att undersöka hur en detaljplan kan använda sig utav en integration mellan BIM och 

GIS. Först efter detta inleddes grundligt arbete med att gå igenom litteraturstudier i anknytning till 

3D-detaljplaner samt BIM och GIS för att bättre förstående om ämnet. När insamling av litterära 

studier hade genomförts kunde lämpliga applikationer tas fram, detta för att använda som en grund 

till intervjufrågorna. 

Då intervjun hölls i en semi-strukturerad form, var det stor vikt att vara kunniga om ämnet för att 

kunna forma relevanta intervjufrågor till valda respondenter. Efter att ha valt ut berörda 

respondenter och utfört intervjuer transkriberades dessa och sammanställdes, detta för att kunna 

analysera med den litterära studien som grund. Därefter kunde ett resultat fastställas genom att dra 

kopplingar och paralleller mellan intervjuer och litterära studier, detta grundade även för en 

diskussion och en slutsats.  

Nedan visas en kort sammanfattning på hur studien har gått tillväga och vilka steg som har tagits under förloppets 

gång. 

  

 Introduktion och metodval 

Valet av metod är bestämt utefter syftet med studien. Studien omfattar en undersökning kring 

framtagande av 3D-detaljplaner och hur kommun, myndigheter samt företag kan ha för nytta av 

detta. Studien ska undersökas genom att dokumentera litterära studier samt att genomföra 

intervjuer med berörda parter.  

De litterära studier och dokumentationshandlingar tar upp olika applikationer för digitalisering av 

3D-detaljplaner. Genom att intervjua respondenter inom kommun, privatpersoner och företag, kan 

dessa ge ett bättre perspektiv angående vad en 3D-detaljplan har för möjligheter utefter deras 

•Ide

•Planering

•Förstudie

•Litterära studier 

•Teoridokumentation

•Planering av intervjuver

•Intervjuver

•Transkribera intervjuver

•Analysera intervjuver och teoridokumentation

•Diskussion

•Slutsats
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behov. Data från intervjuer kommer även att ställas mot vetenskapliga och litterära studier för att 

sedan analyseras. I ett samarbete med Sweco kommer relevanta respondenter tas fram för att 

intervjuas. Genom att intervjua både kommuner företag och privatpersoner får vi data från alla 

berörda parter till detaljplanen som har olika för och nackdelar med olika typer av applikationer. 

Denna data går sedan på ett enkelt sätt att jämföra.  

Arbetet kommer att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt, i form av vetenskapliga och 

litterära studier, samt intervjuer för att samla data om respondenternas åsikter och erfarenhet kring 

ämnet. En kvalitativ studie beskrivs av Fellow och Liu att valda respondenters åsikter, förståelser 

samt synvinkel på nämnt ämne undersöks. Den data som samlas ses oftast som ostrukturerad och 

i rå form, men brukar innehålla rik information (Fellows and Liu, 2008). Efter att all data har samlats 

in skall den analyseras för att se mönster samt synpunkter mellan litterära studier och intervjuer för 

att komma fram till en bra slutsats.  

Respondenter som har valt har utgått från aktörer som dagligen berörs av detaljplanen och kan 

därmed svara på frågor relevanta till författarnas studie. 

Information och data har samlas in från: 

 

 Litteraturstudier 

Författarna i denna studie ägnade till en början stort fokus till att läsa vetenskapliga artiklar, artiklar 

och dokument från internet samt i böcker för att få en bred förståelse kring ämnet. Först gjordes 

mindre avgränsningar i sökord för att hitta den breda kompetensen. När författarna senare satte 

igång med dokumentationen kring frågeställningarna valdes nyckelord ut som begränsade antalet 

resultat och mer specifika artiklar inom ämnet kunde studeras. Av dessa artiklar fick författarna en 

djupare kunskap om ämnet för att kunna fortsätta med studien. Ett fåtal artiklar som författarna 

Litteraturstudier Intervjuer  

Vetenskapliga artiklar Halmstads kommun, uppstartsskede inom ämnet 

Tryckt litteratur Kungsbacka kommun 

Internetkällor Fredblads Arkitektur 

Lagboken White Architecture 

 Sweco 

 NCC 

 Serneke 

 Privatperson 1 

 Privatperson 2 
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tyckte var mest väsentliga för studien är dokumenterad i dokumentstudien. Dessa artiklar skapar 

en förståelse kring ämnet för läsarna och dessa är ligger till grund för idéer för en digitalisering av 

detaljplanen. De artiklar och applikationer som lyfts fram i studien bygger upp en förståelse kring 

ämnet samtidigt som de visar på integrationsmöjligheter mellan BIM och GIS. Alla de tidigare 

studier som lyfts fram är i studien är inte kopplade till detaljplan, men de lyfter fram framtida 

möjligheter som kan användas inom digitalisering och 3D-visualisering av detaljplaner här i Sverige.  

Författarna har valt att presentera både svenska och utländska studier eftersom för att hitta de 

studier som ligger i framkant kring ämnet samt att detta ska implementeras i en svensk detaljplan 

som är uppbyggd på svenskt arbetssätt och svenska lagar. Därför har författarna även valt att 

presentera lagar och regler från Plan- och bygglagen som en del av litteraturstudier eftersom detta 

är en central del av digitalisering och 3D-detaljplaner och därmed kunna besvara en del av syftet. 

 Intervjuer 

Intervjuer ligger i grund för att få en bättre inblick hur valda respondenterna anser berört ämne. 

Respondenternas kommer vara en viktig del av studien för att samla in information och dess 

kunskap om att utveckla en 3D-detalplan. 

3.4.1 Val av respondenter 

Studien utfördes för att få ett svar på och kartlägga de problem som finns vid övergången till en 

digital detaljplan, men även för att få en förståelse om hur intressenterna vill att denna ska utformas 

och vad den ska innehålla för information.  

Vid digitaliseringen av en detaljplan är det ett måste att till kännedom veta vilka intressenter är av 

en detaljplan. Syftet med digitaliseringen är att processerna vid användningen av detaljplanen ska 

fungera effektivt och utan problem. Detta betyder att alla ska kunna se och får tillgång till 

detaljplanen. Detta är dock inom vad lagarna föreskriver.  

Urvalet av respondenter var så pass brett inom området att undersökningen skedde så noggrann 

som möjligt. För att författarna skulle få en förståelse hur kommunen ser på situationen valdes det 

att intervjua olika personer hos kommunen som har olika efterenheter och som arbetar med olika 

uppgifter men som arbetar med detaljplanen. 

För att kunna analysera svaren på ett så vetenskapligt sätt som möjligt intervjuades parter som 

berörs av detaljplanen dagligen. Därför intervjuades nedanstående parter: 

• Kommunen  

• Markägare 

• Byggföretag  

• Privatperson som har kunskaper om ämnet 

 

3.4.2 Intervjumetodik 

I studien hölls intervjuerna i ett semi-strukturerat sätt. Detta för att kunna få relevanta svar från 

respondenterna, men det krävdes även att hållas delvis öppet för att kunna ställa följdfrågor för att 

få en mer inblick av de olika respondenterna ställning till de olika applikationerna. En semi-

strukturerad intervju är en kombination av en öppen intervju och en strukturerad. En strukturerad 
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intervju ställs frågor och svar från respondent registreras med mindre utrymme att utveckla sina 

svar samt kunna ställa kompletterande frågor. Tillskillnad i en öppen intervju så introducerar 

intervjuaren till ämnet och låter då sen respondent säga vad och hur mycket den önskar och kan 

nästan ses som en monolog med viss säkerställning att uttalande håller sig till ämnet. En semi-

strukturerad ger då möjlighet till respondenten att kunna svara utförligt i sina svar där intervjuaren 

kan ställa kompletterande frågor(Fellows and Liu, 2008).  

3.4.3 Intervjuernas genomförande 

Intervjun kommer att hållas i två delar, där den första delen omfattade vad deras kunskap om ämnet 

ligger och samtliga tankar. Innan intervjuerna genomfördes skickades första delen av 

intervjufrågorna i förväg till respondenter, detta för att respondenten kunde vara förberedda vid 

intervjun. Frågorna i del två av intervjun ställdes vid intervjutillfället, då vi ville att respondenten 

svarade utan att vara påverkade. Det medförde att vi fick mer öppna svar och att en diskussion 

kunde hållas i intervjun. Frågor som ställdes krävde att de svara utefter deras syn och kunskap för 

att författarna ska få ett så rättvist svar som möjligt. Då författarna hade redan färdigställda frågor 

angående studerade applikationer kunde raka svar framställas, det medförde att författarna kunde 

ställa följdfrågor till respondenterna som gav mer insyn på hur de såg på de olika applikationerna 

och kunde därefter få mer kompletta frågor att analysera och dra slutsats ifrån. Intervjuerna 

spelades även in för att författarna kunde vara mer delaktiga under intervjun, samt lättare kunna 

lyssna igenom och få ut mer korrekta svar efter intervjun hölls. Dessa inspelningar transkriberades 

även för att respondenterna kunde säkerställa att svaren var rätt tolkade vid transkriberingen.  

 

 Giltighet och tillförlitlighet 

En kvalitativ metod har valt att användas till studien, med det gjordes en litteraturstudie och 

intervjuer hölls, enligt(Fellows and Liu, 2008).  anses det att det är viktigt att validitet och 

tillämpligheten av resultat och slutsatser uppskattas och förstås samt att vid analys av data skall det 

göras noggrant och väl objektivt. Med validitet menas det att säkerställa datans trovärdighet och 

tillförlitlighet, i en kvalitativ studie anses det att man då granskar studiens validitet genom 

observation och identifiering.  Frågorna som ställdes under intervjuerna har framtagits genom att 

kritiskt granska litterära studier, detta genom att säkerställa att frågorna som ställs förhåller sig till 

ämnet och att relevanta frågor ställs till respondenterna. För att även validera att svaren som fås av 

intervjuerna har författarna valt att ha en semi-strukturerad form där samtliga frågor har ställts till 

medverkande respondenter, genom att ställa samma frågor till samtliga respondenter kan man se 

ett mönster i svaren och därmed hitta en gemensam nämnare mellan respondenter. 

Respondenterna har även inför intervjuerna fått frågorna skickade i förväg, detta ger då att 

respondenterna har ett bättre förstående om ämnet och kan ge svar som kan valideras och tillämpas 

i studien. För att kvalitetssäkra svaren av respondenterna har varje intervju transkriberats och 

därefter skickat en sammanfattning, där de kan granska författarnas tolkning av svaren och på så 

sätt validera svaren i empirin.  
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4 Datainsamling från intervjuer  

Detta kapitel utgörs av en presentation av de intervjuer som utförts. Dessa intervjuer analyseras och paralleller 

kommer att dras mellan dessa, men även till den teoretiska referensramen i senare analys. Empirins innehåll är de 

svar som respondenterna har givit oss under intervjuerna utifrån de frågor som tagits fram utifrån den teoretiska 

referensramen. 

Beskrivning av respondenter: 

Halmstad kommun 

• Mariella Rosell, Kart-ingenjör. 

• Kim Ferm, Avdelningschef på avdelningen för geo-data. 

• Anette Burm, GIS-samordnare. 

White Architecture  

• Ellika Stare, Arkitekt. 

• Anna Melin, Landskapsarkitekt. 

Privatperson 1 

• Personen vill inte få sitt namn publicerat i studien och därför kallar vi personen för Johan 

i detta kapitel för att underlätta förståelsen. 

Privatperson 2  

• Torulf Sandin, har aldrig arbetat med en detaljplan. 

NCC  

• Hampus Svensson, Projektchef. 

Kungsbacka kommun 

• Elin Kajander, Planarkitekt samt projektledare på olika detaljplaneprojekt. 

 

Fredblads 

• Ann-Charlott Castler, Arkitekt. 

Sweco 

• Camilla Gustafsson, arbetar med trafikplanering samt trafikutformning. 

Serneke 

• Pär Falk, Regionchef för projektutveckling Väst 
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 Respondenters synpunkter på en traditionell detaljplan 

I vilket syfte respondenterna använder en detaljplan 

Halmstad kommunen arbetar både med förarbete och efterarbete med detaljplanen där de skapar 

grundkartan som ligger till grund för detaljplanen. Detaljplanen använder dem för att ta fram 

nybyggnadskartor, se fastighetsgränser samt administrativa gränser. De äger och hanterar även 

distribuering av detaljplanen och använder den vid handläggning av bygglov. Camilla har en 

koppling till kommunen då hon arbetar med att bestämma de utrymmen som anses vara allmän 

platsmark på detaljplanen och därmed jobbar nära kommunen.   

White däremot jobbar mot detaljplanen och använder den för att se vilka bestämmelser de måste 

följa vid framtagning av ritningar. De följer då bestämmelser utförda av kommunen gällande 

parkmark, gata och kvartersmark, och utifrån det så styrs de av vad de kan rita, liknelse ses även 

hos Johan där han styrs av kommunens bestämmelser när han tog fram ritningar till sitt bygge. 

Ann-Charlott som även jobbar som arkitekt använder detaljplaner i tidiga skeden, hon hjälper 

kunder att göra en detaljplan, samt ändrar en detaljplan för en fastighet tillsammans med 

kommunen. Hon kollar alltid på detaljplanen för att veta vad som får göra på respektive fastighet.  

Sambandet som ses är att respondenterna arbetar idag med digitala underlag i 2D, så som PDF i 

framtagande av detaljplaner och anser att ett digitalt underlag är ett måste i dagens arbete. När 

Torulf planerade sitt hus använde han detaljplanen för att skapa ett helhetsintryck, för att se hur 

det set ut runt om kring med vinklar och avstånd, på samma sätt som Johan gjorde. Hampus 

däremot använder detaljplanen mot beställare/kunder genom att hjälpa dem med vad de är ute 

efter t.ex. områden, tomter, bostäder samt kontor. Han studerar detaljplanen som finns och 

bevakar vad som finns på gång för att se vad för möjligheter de har att bygga utifrån från 

beställare/kunds behov. Då det är få beställare som kommer med öppna krav utan har en viss 

kravspecifikation på vad som ska byggas, gör det att Hampus får studera planbestämmelser och se 

vad som kan göras utifrån beställare/kunds krav. Elin arbetar med allt förarbete inför byggnationen 

men också mycket med planbeskrivningen och att ta fram nya detaljplaner.  

Pär som projektutvecklare använder detaljplanen i två delar, dels jobbar han med kommuner för 

att ta fram detaljplaner. De har då rådighet för markens detaljplan och vad som ska tas fram för 

antingen markanvisning-avtal eller avtal med markägare, de köper även mark av ägare när 

detaljplanen är klar. I vissa situationer äger de mark och driver en detaljplan på den marken. Andra 

delen dom arbetar med är att de får ofta propåer från andra aktörer inom branschen som vill sälja 

mark till dom med befintliga detaljplaner. 
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Tabell 1 Respondenternas olika syften till detaljplanen 

Fördelar med en traditionell detaljplan 

När det kommer till användandet av en detaljplan idag anser respondenterna gemensamt att den 

inte har mycket fördelar när det kommer till visualiseringen av informationen, och anser att ett 

behov av en utveckling i denna del. Att arbeta i pappersformat eller med PDF ses som 

omständighet och att en digitaliserad detaljplan är något de hade föredragit. Ann-Charlott lyfter 

upp här att det beror på vilken detaljplan man tittar på, vissa detaljplaner kan vara lättare att tolka 

medan andra är så gamla och svårtydda. White anser att även om en befintlig detaljplan inte har 

många fördelar, kan den i vissa skeden underlätta deras arbete. Detta för att informationen 

presenteras på ett konkret sätt och att de direkt kan ta ut väsentlig information kopplat till deras 

arbete. Torulf anser att det inte finns några fördelar med den befintliga detaljplanen och både han 

och Johan har svårt att tycka till om detta då det anses att de inte har tillräckligt bra kunskap om 

detaljplanen. Hampus anser att detaljplanen är svårtolkad, särskilt ifall man inte arbetar dagligen 

med den. Han upplever att i hans arbete så är det många beställare som inte är vana med en 

detaljplan och har då svårt att navigera sig inom den. Särskilt beställare som inte är fastighetsägare, 

de har då svårt att läsa av en plankarta och förstå vad alla bestämmelser innebär och får ingen tydlig 

bild hur de kan bygga. Pär anser även att en detaljplan inte har mycket fördelar, men kan se att 

möjligen färgerna på en detaljplan kan ge en viss ledning, men endast i en kombination med 

bokstäver. 

 

Nackdelar med en traditionell detaljplan 

Halmstad kommun tycket att den traditionella detaljplanen är svårtolkad. Idag är den ofta i PDF 

eller pappersformat, detta innebär att det inte är några klickbara ytor. En digitaliserad detaljplan 

kan användas som grundmaterial för mer applikationer. Man kan inte se de omkringliggande 

detaljplaner och detta innebär att det är svårt att skapa en uppfattning i helhet anser de. Det är även 

svårt att se vilka bestämmelser som gäller för varje enskild yta. Det är också svårt att se vart de 

34%

33%

33%

Hur de olika respondenterna arbetar med en 
detaljplan

Skapar Detaljplaner

Använder detaljplaner i arbetet

Både skapar och använder
detaljplaner
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administrativa gränserna går någonstans. White belyser en annan nackdel då de anser att 

detaljplanen innehåller väldigt mycket information som kan vara besvärande vid framtagning av 

ritningar. Dock i gengäld får de istället en större primärkarta som omfattar ett större område. 

Johan belyser att han hade svårt att skapa en uppfattning utifrån detaljplanen om hur det berörda 

området ser ut i verkligheten. Trotts att han anser att han är bra på att läsa av kartor i allmänhet, 

anser han att det är svårt när det kommer till detaljplanen. Anledningen till detta är att han inte är 

van av att se en detaljplan och anser att det är svårt att ta in alla intryck från symboler osv då han 

inte vet dess betydelse utantill. Torulf belyser processen och anser att det är tidskrävande att få en 

utskrivit från en kommun, att det är administrativt krångligt och hade gärna skyndat på denna 

process. Hampus anser att kommunen ibland kan styra en detaljplan väldigt mycket. Det sätter 

stora restriktioner på dem och anser att det blir då svårt att göra något annat än vad planarkitekten 

har tänkt sig. Han anser att detaljplanen borde vara mer öppen, som ger dom mer frihet att justera 

deras byggnader.  

Elin i sin tur anser att den befintliga 2D-detaljplanen kan vara svår att tolka och visualisera för en 

person som inte använder denna dagligen. Detta är även något som privatpersonerna Torulf och 

Johan belyser. Även Camilla anser att nackdelen med den befintliga detaljplanen är att den är 

utformad i 2D, vilket inte visualiserar verkligheten på ett bra sätt. Ann-Charlott får ofta göra om 

gamla detaljplaner eftersom de ibland är svåra att använda. Det medför att hon får ta ett Google-

kartor foto och göra en visualisering i en riktig kartbild istället. Pär anser att detaljplanen är ett 

trubbigt verktyg. Han anser att det kan vara svårt att se skillnaden mellan de olika gränser som 

egenskapsgränser och användningsgränser. Det medför att han behöver öppna detaljplanen i dwg-

format för att få en rätt tolkning. Detta leder då till mycket tid måste läggas på att tolka detaljplanen. 

Pär anser att bokstäverna i sig kan vara otydliga, och det händer ofta att han inte vet vad vissa 

betyder. Bokstäverna kan betyda olika beroende på när detaljplanen är framtagen och får då gå in 

på boverket och läsa vad de betyder. Pär anser att de oftast är snävare tolkningar ju senare 

detaljplanen är. 

 

 Respondenters kunskap om 3D-detaljplan 

Hur respondenterna anser att en 3D-detaljplan skall vara utformad 

Halmstad kommunen arbetar i dagsläget med ett projekt där de tittar på hur de ska kunna 

digitalisera olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. En av de delarna är digitala detaljplaner och 

utföra dessa i 3D. Kommunens har en vision om att ett hus kan appliceras på den ytan som man 

tänkt bygga på, och genom att göra detta ska man kunna se hur många procent av ytan som man 

har kvar att bygga på, i samband ska det ska även vara möjligt att se bygghöjdsbegränsningar. Att 

utföra marken i 3D anser de dock kan vara svårt, dels för att det är mycket arbete samt att marken 

ändras över tiden.  

White har ingen specifik kunskap om 3D-detaljplaner och hur den ska vara utformad. Men utifrån 

deras kunskap anser de att en 3D-detaljplan ska omfatta information om marken, så som ledningar 

under mark samt infrastruktur. Utifrån deras arbetsuppgifter så vill de att 3D-detaljplanen 

innehåller så mycket information som möjligt, då det resulterar i att deras arbetet kan effektiviseras. 

De belyser även att de ser en slags ”boxanalys” i 3D-detaljplanen som möjligtvis kan visualiseras. 
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Den ska då innehålla begränsningar utifrån detaljplan så som bygghöjdbegränsningar samt yt- och 

volymbegränsningar, detta för att tydliggöra detaljplanens bestämmelser. Inom detaljplanen vill de 

även att befintliga byggnader och gator är presenterade, detta för att de enkelt ska kunna förhålla 

sig till omgivningen. Johan belyser samma funktion. Att detaljplanen ska visualiseras som en vanlig 

detaljplan fast i 3D. Men han vill även att topografin, byggnader och gränser ska vara inlagda. 

Utifrån den tidigare kunskap han har vill han även att begränsningar ska visualiseras. Han beskriver 

ett exempel, att det kan visualiseras som ett staket vid gränsen mellan en tomt och väg för att visa 

på att en parkering inte får utföras där. Torulfs vision om 3D-kartan är att den ska innehålla 

flygfoton. När man ritar ett hus ska man kunna se den i den befintliga miljön runt omkring på ett 

enkelt sätt.  

Hampus har idag inte mycket kunskap om 3D-detaljplans och har inte stött på det i hans arbete, 

men han ser en ljus framtid för den och dess möjligheter. Elin har inte heller någon kunskap om 

hur en 3D-detaljplan är utformad. Hon anser att det är en plankarta som är utförd i 3D där 

topologin och befintliga byggnader finns med. Pär har ingen direkt kunskap heller, men idag gör 

de illustrationer till detaljplaner och anser att en 3D-detaljplan kan vara en digital illustration, där 

krav och bestämmelser framgår. Han anser det lite som en BIM modell fast för detaljplaner, och 

att den är klickbar och kan få fram information från den. Ett exempel Pär lyfter upp är i ett projekt 

i Borås, där beroende på vad man ska bygga så är det olika byggnadshöjdsbegränsningar, och anser 

att i en 3D-detaljplan kan man möjligen ha olika lager som man kan välja mellan beroende på vad 

man ska bygga på området. Även Ann-Charlott anser att hon inte har kunskaper om 3D-detaljplan, 

men jobbar mycket med BIM och 3D från första skissen. Det hon anser är att befintliga byggnader 

i är inskannade i detaljplanen, då de idag själva framställer kringliggande hus och det hade 

underlättat deras arbete. Hon anser även att detta måste vara framtiden och att riktningen borde 

vara däråt. Camilla ser på 3D-detaljplan från en annan vinkel och anser att 3D-visualisering av 

detaljplanen skulle underlätta för de som inte arbetar med en detaljplan. Att dessa kommer kunna 

förstå och tolka den på ett bättre sätt. Hon anser som Pär att det möjligtvis är illustrationskartan 

som ska utföras i 3D, men hon tillägger att det kan vara lurigt att utföra det på detta sätt då det är 

tidiga utredningar som ligger till grund för denna illustration. 

 

Syftet med en 3D-detaljplan 

Då det tidigare visat att användandet av detaljplanen mellan de olika respondenterna skiljer sig åt, 

så har de också olika syner på en 3D-detaljplan. Halmstad kommun anser att med en 3D-detaljplan 

kommer man i bygglovsärendet snabbare avgöra om en ansökan följer enligt detaljplanens 

bestämmelser, speciellt när det kommer till volymbegränsningar. White som använder detaljplanen 

i ett annat skede anser att med en visualisering av omgivningen ger dem en bättre helhetsbild hur 

deras byggnad förhåller sig till området och kan på så sätt utnyttja marken till fullo och att deras 

byggnad samtidigt passar bra in i omgivningen. Halmstad kommun ser ett behov av att medborgare 

kan se och få hjälp av en bättre visualiserad detaljplan i form av 3D-detaljplan eftersom den är mer 

lättolkad. Det har tydligt visat sig att allmänheten har problem med förståelsen. Här stämmer även 

Johans och Torulfs beskrivning med att medborgare kan få en bättre uppfattning och förståelse 

kring bestämmelser, och på så sätt påskynda bygglovsärendet vilket leder till förbättring av 

medborgardialogen. Både Torulf och Hampus belyser att den kan hjälpa till att tydliggöra för 

beställare/kund om vad som kan göras och hur de kan utnyttja tomter samt fastigheter på ett lättare 
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sätt. Johan anser att man även kan skapa bättre kommunikation med andra intressenter, 

kringboende samt de som har intresse av detaljplanen. Elin nämner det som Per och Camilla har 

nämnt, att detaljplanskartan fortfarande ska utföras i 2D med de bestämmelser som finns enligt 

planens syfte, men att illustrationskartan ska visualiseras i 3D och att det är i denna som möjliga 

applikationer ska kunna utföras. Ann-Charlott anser att den hade vart väldigt värdefull att få tillgång 

till en 3D-detaljplan, eftersom det hade förenklat deras arbete. När Camilla utför planering för 

vägar som lutar samt anslutningarna till fastigheterna runt omkring detta hade en 3D-visualisering 

underlättat och topografin visualiseras. Samt hur topografin skiljer sig efter utfört arbete jämtemot 

innan.  

Pär anser framförallt kommunikation som ett syfte, i hans arbete så får de gå igenom många 

överklagande, mestadels från tredje man eller allmänheten. Med en 3D-detaljplan kan han då 

kommunicera bättre med berörda parter genom visualisering, och på så sätt kan korta ner 

överklagningsprocessen.  

 

Vilken information en 3D-detaljplan ska tillhandahålla  

Vilken information som en detaljplan skall innehålla begränsas idag genom vad lagarna tillåter. Vid 

en utformning av 3D-detaljplaner öppnas det för nya dörrar angående vad detaljplanen kan 

innehålla för information. White anser att en 3D-detaljplan har möjlighet till att tillhandahålla 

kompletterande information om utredningar som kommunen har, att denna information kan vara 

inlagd i detaljplanen i form av ett digitalt arkiv för att lättare få tag på information. I dagens läge 

anser de att det är svårt att ta fram utredningar kring delar av detaljplanen. Dels för att det är svårt 

att hitta via kommunen samt att vissa detaljplaner är äldre vilket medför extra arbete genom att ta 

fram dessa utredningar. White och Torulf vill även att information kring VA-ledningar, samt 

infrastruktur under marken tillhandahölls, Pär vill att taklutningar och höjdbegränsningar 

visualiseras 

Halmstad kommun, Hampus, Ann-Charlott och Elin vill att informationen håller sig inom lagarnas 

krav och kommun vill inte att detaljplanen ska innehålla mer information än vad den gör idag. 

Istället för att inkludera mer vill de att informationen ska vara mer lättolkad för att underlätta 

arbetet kring detaljplanen. Elin anser också att en vanlig 2D detaljplan inte kan förklara hur man 

upplever rummet på ett bra sätt och detta skulle en 3D-visualisering visa bättre. Tex hur hus 

förhåller sig till varandra men också hur man kan uppleva byggnader från gatan.  

Camilla i sin tur anser att hon har för lite kunskap kring en 3D-detaljplan för att uttra sig om detta. 

När hon arbetar finns den information hon behöver från den befintliga detaljplanen för att utföra 

sitt arbete. Hon tillägger dock att hon hade velat få mer information om hon trycker på någonting 

eller att illustrationsplanen skulle kunna visualiseras på något sätt för att ge ett intryck av hur man 

tänker sig att gator osv. ska se ut. En utförligare topografi är någonting som hade underlättat 

mycket. Som trafikplanerare är det bra att på en stor bild av områden som helhet och det kan vara 

något att utveckla.  
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 Presentation av information och visualisering  

Hur respondenterna anser att information skall presenteras 

Halmstad kommun säger att det finns två sätt, man måste separera nya detaljplaner med äldre 

detaljplaner. Äldre detaljplaner har annorlunda bestämmelser som man måste omtolka utefter 

boverkets planbestämmelser-katalog, det för att bygglovshanteringen inte ska bli fel. De äldre 

bestämmelser är bra att ha med sig och även den informationen kan vara bra att ha tillgänglig i en 

digital detaljplan. Det syfte som planen har är också viktigt att det kan visas för att man inte ska få 

avslag på en ansökan på grund av feltolkning av planens syfte. Vilken plan och bygglag som gäller 

för det specifika området är även viktigt att ha med eftersom bestämmelserna kan skilja sig åt.  

Det sågs även en liknelse mellan White, Elin och Hampus att de stämmer överens med vad 

Halmstad kommun lyfter upp och anser att en vanlig 2D detaljplan inte kan förklara hur man 

upplever rummet på ett bra sätt och det skulle en 3D-visualisering kunna visa bättre. De lyfter upp 

att ha en 3D illustration hur byggnader samverkar med varandra, där man kan läsa om omgivningen 

och se t.ex. planbestämmelser, byggnadshöjd, byggnadsarea, samt vad för verksamhet som får 

byggas i området behövs för att enkelt kunna visualisera modeller på planområdet. Hampus ser 

även att det kan läggas till information som inte går att läsa ur en plankarta idag, så som mark- och 

geotekniska förhållanden samt bullerutredningar för att synliggöra vad för begränsningar som finns 

i området och hur ens byggnad påverkas av det. T.ex. att enkel kunna synliggöra säkerhetsavstånd 

med en röd fyrkant som visar ”bygg inte här”.  

Johan och Torulf anser utifrån en medborgarsyn att så mycket information som möjligt 

tillhandahölls när man trycker på båda för att han syfte av husbygge skall bli så smidigt som möjligt. 

Om man trycker på ett hus skall man t.ex. få tag i en kontaktperson som kan dela med sig av 

information till ägaren av marken eller hur många som bor där, och annan information som kan 

beskriva ett område.  

Ann-Charlott anser att informationen som gäller enligt detaljplanen bestämmelser skall presenteras. 

Men anser att rapporter och utredningar som är kopplade till området/fastighet ska kunna länkas. 

Hon anser att man kan göra det i viss mån idag, men att det är ett omständligare arbete. 

Pär anser att arean av ett hus kan presenteras, idag måste man ta våningshöjd och byggnadshöjd 

för att räkna ut detta och kan då snabbare sätt få ut information. I samband vill han se hur stor 

andel av den teoretiska byggrätten är utnyttjad, för att se vad man kan göra med byggnaden. För 

att få detta verktyg användbart i ett område anser Pär att planbestämmelser måste finnas med, för 

att de är juridiskt bindande och anser att den är viktig att följa. Idag får du leta efter 

planbestämmelserna själva och på så sätt kan han spara tid.  

Camilla anser då hon arbetar med trafik är det viktigt att veta i vilket syfte huset används, då 

transporter eller liknande kan påverka trafikens flöde och vid utryckningar. Hon anser även att det 

hade underlättat att få ut information angående vilken höjd som huset står på, byggnadshöjd, vart 

entréer och soprum finns.  

 

3D-modellernas detaljeringsgrad 
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Halmstad kommun påstår att om 3D modellen inte tillhandahåller tillräckligt hög LOD kan denna 

vara missvisade vid bygglovsansökan vilket kan leda till missvisande information. När det kommer 

till de befintliga byggnaderna behöver dessa inte tillhandahålla alltför hög LOD anser kommunen 

då de bara ska visa utformning av byggnaden. Kommunen tänker sig att befintlig byggnad ska vara 

utformad i LOD 2 eller vad de kallar LOD 2,5. Att byggnader utförs i lod 2, men att man använder 

sig fortfarande av information från LOD 3. Elin anser även som Halmstad kommun att en 

detaljplan utförs i minst LOD2 då hon inte vill att hus ska vara utformade som enkla boxar. 

Alternativt i LOD3 eftersom hon anser att fönster och dörrar bör visas för att skapa en förståelse 

kring hur insynen till vissa platser är. Kommunen anser heller inte att det vara för hög LOD 

eftersom detta kräver mer resurser för att utföra detta. Arbetet att utföra detta kommer vara 

kommunens arbetsuppgift, vilket kommunen inte vill lägga tid på om det inte resulterar i mer än 

bättre visualisering. Ett annat problem som kommunen belyser är att en mer detaljerad 3D-

detaljplan kan kräva stor datorkapacitet vilket alla användare inte har tillgång till. 

Arkitekterna från White samt Hampus vill att byggnaderna i omgivningen ska vara så detaljerade 

som möjligt, och att de ska innehålla så mycket information som möjligt. Detta för att vara mer 

medveten om hur den nya byggnaden förhåller sig till de befintliga men även att de ska resultera i 

att arbetet blir mer exakt. Men grundligt anser de att det skulle presenteras enkla volymmodeller 

för att se hur sol och skugga påverkar byggnaden samt omgivningen. Johan anser som White och 

Hampus, att byggnaderna på kartan ska tillhandahålla så mycket information som möjligt och vill 

att husen ska vara utförda med många detaljer. Han gör en jämförelse med Googles 3D visning 

och anser att det hade varit bättre med en ännu mer detaljerad karta. Han tillägger att det kan vara 

bra för allmänheten i planeringssyfte, om ett bygge planeras, att kunna se hur det kommer att bli 

och påverkar omgivningen ur olika aspekter.  

Torulf anser att detaljplanen ska vara utformad i lod 3 då det är tillräckligt detaljerad för att se 

fönster och dörrar för att kunna se insynsvinklar och liknande när man planerar utformningen av 

huset. Det finns en liten liknelse med Halmstad kommun och Elins syn, men han anser att en 

ytterligare detaljeringsgrad ska tilläggas. Även Camilla anser att ur hennes perspektiv hade lod 3 

behövts för att hon skulle kunna ta hjälp av visualiseringen, då dörrar och andra mer specifika 

detaljer på en byggnad ligger i fokus i hennes arbetet. 

Ann-Charlott anser att dom inte behöver ha så hög detaljeringsgrad (LOD2), men att viktiga 

parametrarna som volym, byggnadshöjd samt nockhöjd visualiseras för att lättare kunna tolka 

omgivningen. Pär kan inte yrka sig om denna fråga då detta inte påverkar hans arbete.  

 

För- och nackdelar med sättet informationen och 3D-detaljplanen visualiseras 

Halmstad kommunen har svårt att se nackdelarna med visualiserings-applikationen om den utförs 

på rätt sätt. Det vill säga att den visas på ett bra sätt som är lättolkad och att rätt information visas. 

Potentialen med den är att informationen kan bli mer lättolkad, snabbare tillgänglig och detta kan 

leda till snabbare processer och beslutstaganden anser Halmstad kommun. Hampus anser däremot 

att med applikationen kan man möjligen låsa sig i vissa tankebanor, för att man ser det på ett 

specifikt sätt och att det kan vara en nackdel. Men i helhet anser han att fördelarna med 

applikationen överväger det negativa, så som att det öppnar upp för att ha bättre 

diskussionsunderlag med intressenter för att kunna visa vad man kan bygga och förklara vad 



31 

 

detaljplanen tillåter. White anser även att applikationen kan skapa en bättre förståelse hur en 

byggnad förhåller sig till befintliga byggnader och att det kan påskynda arbetet och processen. 

Däremot när det gäller arbete med en större områden kan det vara svårare att illustrera en byggnad 

då information som inte är relevant för arkitekten kan störa arbetet och motverka deras arbete. Här 

påstår de att en traditionell 2D-detaljplan kan skapar mer frihet att arbeta med.  

Elin ser inte heller någon nackdel med att utforma de befintliga byggnaderna förutom att det då är 

kommunens ansvar att arbetet måste utföras för att detta ska fungera. Att läsa in alla byggnader 

kräver otroligt mycket arbete från vår sida säger Elin. Kungsbacka kommun använder sig mycket 

av Google kartor för att på ett enkelt sätt se hur platsen ser ut i verkligheten, vilket de anser som 

ett enkelt och billigt alternativ. När det kommer till vilken information som ska visas så anser Elin 

att det beror på om allmänheten ska få tillgång till informationen eller inte.  Vid samarbete med 

kund kan Ann-Charlott gå in i applikationen och snabbt se vad för bestämmelser som gäller för 

fastigheten och kan då utforma kundens byggnad efter detaljplanens möjligheter. Hon anser även 

det som ett bra hjälpmedel att kunna lägga in sin byggnad direkt i detaljplanen och se hur den 

förhåller sig till omgivningen. Hon ser inte direkt några nackdelar med applikationen då den gynnar 

hennes arbete och skapar en snabbare process.  

Både Johan, Torulf och Camilla ser inga nackdelar med visualiserings-applikationen. Camilla anser 

däremot att fördelen är att man kan få ut mer information än vad man tidigare kunnat få. Pär kan 

här heller inte yrka sig i denna fråga. 

 

 Boxanalys i en 3D-detaljplan 

Boxanalysens påverkan på respondentens arbete 

Halmstad kommun anser att denna applikation hade påverkat kommunens arbete både i processen 

och sättet att arbeta, men också genom att tillämpa det i praktiken med alla produkter och resurser 

som krävs. Även tekniskt hade detta krävt mycket nya resurser. Om denna applikation blir 

integrerad hade denna handläggningsmässigt skapat ett flöde där man har samma produkt och 

liknande process hela vägen, där man enkelt kan se vilken typ av avvikelse som finns utifrån den 

detaljplanen som ligger. Från det att man beställer en nybyggnadskarta och själv har en tanke och 

ide om vad man får göra på sin tomt tills det att man sitter med ett färdigt bygge.  

White ser detta från ett annat perspektiv men även de anser att detta hade påverkat deras arbete 

positivt, när man tittar på ett obebyggt område och skall se möjliga sätt som området kan utformas 

på. Detta i form av standardmodulhus, då kan de testa olika möjligheter för att på bästa möjliga 

sätt utnyttja området som skal bli bebyggt. Hampus anser även att i vissa situationer kan 

beställare/kund komma med tydliga kravspecifikationer på byggnaden och då kan man enkelt 

placera den i planområden och på så sätt skapa en snabbare process att hitta områden där 

byggnaden förhåller sig till bestämmelserna. Johan som inte har några större erfarenheter av 

detaljplaner anser att han inte kommer att få användning för denna applikation. Han belyser dock 

att denna applikation kan vara bra för att förstå detaljplanen på ett lättare sätt genom att höjder kan 

visualiseras bättre, men även olika områdesbestämmelser. Torulf lyfter även upp att applikationen 

hade varit bra om man kunde importera filer så de blir granskade direkt och kan skapa en snabbare 

bygglovsansökan, på det sättet som Halmstad kommun belyser det.  
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Elins anser att hennes arbete inte hade påverkats av applikationen då detta handlar om bygglov och 

att hon inte arbetar med detta. Hon anser även att detta kräver stora resurser från kommunens håll 

och att detta hade tagit upp en stor del av deras tid för att ta fram och få detta att fungera. 

Applikationen hade heller inte påverkat Ann-Charlott arbete direkt. Hon anser att ifall man förstår 

hur en detaljplan fungerar, så har man inte så mycket nytta av denna applikationen. Dock anser 

hon att den i andra situationer med personer som inte har kunskap om detaljplaner hade den kunnat 

gynna mer. 

Pär arbetar i dagsläget med koncepthus och detaljplaner runt om i landet, de gör då en 

genomlysning av detaljplanerna och ser hur de olika koncepthusen passar in på dessa. Han anser 

då att det är möjligt att använda applikationen för en optimering av detaljplan-arbetet för att 

kontrollera om koncepthusen ligger rätt och kan även se ifall man kan utnyttja mer av marken 

utifrån detaljplanens bestämmelser. Camilla anser att visualisera begränsningar med hjälp av boxar 

inte hade påverkat hennes arbete. Om boxarna kan visa vart in- och utfarter inte får utföras kan 

det dock vara bra.  

 

Behovet av en boxanalys 

Behovet av denna applikationen skiftar sig väldigt mellan de olika respondenterna och hur de 

arbetar. Hampus anser att behovet skiftar sig beroende på vilket skede man är i, samt vilka 

kravspecifikationer beställare/kund kommer med. När han har en kund som har tydliga krav anses 

denna applikation väl användbar, men kunder utan tydliga krav krävs vissa steg innan applikationen 

kan utnyttjas. White som arkitekt anser att analysen kan underlätta deras arbete när det kommer till 

att se hur byggnaden förhåller sig till detaljplanens gränser och kan därefter se hur de kan ändra 

byggnaden för att maximera området. Elin och Johan ser ett större behov av applikationen i 

bygglovsprocessen, där applikationen kan visualisera gränser tydligare, särskilt för medborgare som 

inte har stor kunskap om detaljplaner och kan då lättare tolka den. Pär kan se ett visst behov av 

applikationen, men är fundersam ifall de kommer skapa en längre väg för dom i arbetet.  

Ann-Charlott´s inte ett behov av att arbete med denna applikationen i hennes arbete. Hon anser 

att hon har tillräckligt bra kunskap om detaljplaner att den inte blir gynnsam.  

Camilla har heller inget behov av denna applikation i hennes arbete då hon arbetar mer med trafik 

och vägar.  

 

 

För- och nackdelar med boxanalys 

Hampus lyfter upp att vid kommunikation med intressenter samt kringboende kan det skapa en 

negativ effekt, då de istället kan bli avskräckta av att se dessa boxar runt deras tomt och att det kan 

skapa segdragna överklagningsprocesser. Elin lyfter även upp att om man visualiserar framtida 

byggnader utefter max-begränsningar i en 3D-detaljplan kan allmänheten bli ifrågasättande och att 

det kan bli svårt att hantera. Hon anser även att det kan vara svårt att utföra detta och få det att 

fungera i verkligheten, men om den fungerar kanske det finns potential för den. White anser 

däremot, att även om de ser fördelar med applikationen, så är det vissa steg som de gör idag som 

ändå är nödvändiga innan de kan använda applikationen. Att kunna se sammanhanget och vad som 
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ska byggas på området måste tas till hänsyn innan dessa boxar kan tillämpas i deras möjliga 

modulhus. 

Pär lyfter upp att man idag gör denna applikation fast från andra hållet, att man ritar ett hus utefter 

detaljplanens bestämmelser och funderar om det är såhär det går till. Det är mycket som styr än att 

bara ändra placeringen av byggnaden och byggnadshöjd, det kan vara topografi, solen, 

vädersträckläge m.m. och ser då en viss nackdel med applikationen. Han anser att det kan användas 

som ett sista filter för att se om man gjort rätt. 

Camilla kan inte svara på det.  

 

 Skugganalys 

Skugganalysens påverkan på respondentens arbete 

Halmstad kommun, White och Ann-Charlott sitter redan idag med program och kunskapen kring 

utförande av skugganalyser vilket innebär att denna applikation inte är lika eftertraktad. Men 

Halmstad kommun och White ser dock att denna applikation hade kunnat påskynda 

överklagningsprocessen genom att lättare kunna visualisera hur ett hus påverkar omgivningen. 

White kan i förväg utföra analyser och modifiera husbyggen för att korta ner överklagningarna. 

Hampus lyfter upp att de outsourcar sådant arbete till arkitekter, där de skickar skissar till dom som 

de sedan generar en finare modell av, det i sin tur medför stora kostnader för dom. Istället anser 

han att de själva ibland kan göra en enklare modell i LOD 2 när de sitter med beställare/kund för 

att snabbt kunna visa hur stort de kan bygga eller ifall byggnaden skuggar för mycket omkring och 

kan istället leta efter ett nytt område att bygga på. Halmstad kommun anser även att det kan påverka 

det administrativa arbetet till det positiva, eftersom man kan utföra analysen i tidigare skeden. 

Utifrån en medborgarsyn så lyfter Torulf upp att vid utformning och placering av hus, altan och 

fönster hade en sådan applikation vart till hjälp. Med applikationen kan han innan han skickar in 

bygglovsansökan se hur hans byggnad får solinstrålning och hur den påverkar omgivningen, och 

på så sätt kan han påskynda processen både för han och kommunen. White lyfter upp en viktig 

aspekt gällande vem som skall tillhandahålla dessa analyser till detaljplanen, pga. att detta kan 

påverka en positivt eller negativt i arbetsprocessen. Elin lyfter även upp att om denna analys gick 

att utföra på ett lätt och smidigt sätt hade detta varit jättebra för att effektivisera arbetet och undvika 

konflikter, för att när kommunen tar fram en ny detaljplan så måste man hänsyn tas till berörda 

personer, det hade varit bra att kunna visa hur skugglinjer kommer utföras. 

Camilla och Pär ser inte ett stort behov av denna, men Camilla tillägger att det hade varit bra att 

lätt kunna utföra detta då hon planerar gångvägar osv. Pär ser endast att det kan påverka deras 

kostnadsaspekter. 

 

Behovet av skugganalys 

Halmstad Kommunen och White ser ett behov av att kunna utföra skugganalyser på ett enkelt sätt. 

De anser att det är viktigt att kunna utföra skugganalyser för att se de skuggor och siktlinjer som 

påverkar omgivningen och därför att detta är en naturlig del av hela digitaliseringsprocessen. Ur en 

medborgares perspektiv så vill även Johan kunna se hur hans planerade hus påverkas av grannarnas 

hus och omkringliggande träd. Torulf anser också att en skugganalys hade hjälp han vid 
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framtagandet av husritningar samt hur fönster skulle placeras. Han belyser också att han skulle 

kunna se vart på tomten skuggor kommer uppträda och på så sätt undvika att dessa ska hamna på 

trädgård och altan.  

I dagens läge utför Hampus oftast skugganalyser i ett senare skede med en färdig framtagen 

byggnad för att placera byggnaden på bästa möjliga sätt. Men anser att ett syfte finns redan i tidigare 

skeden att utnyttja applikationen för t.ex. se hur byggnaden påverkar kringboende, samt se hur 

stora fönster man skall ha och då antingen minska eller öka solinstrålningen. På samma sätt som 

de andra belyser att man kan använda applikationen till. Elin från Kungsbacka kommun ser även 

hon ett behov av denna applikation.  

Ann-Charlott anser att det kan finnas visst behov av applikationen beroende på om befintliga 

byggnader är presenterade, iså fall kan hon snabbt lägga in sin byggnad för att se hur den påverkas 

av omgivningen. Tidigare har hon varit tvungen att bygga upp de kringliggande byggnaderna själv. 

Möjligheten att utföra skugganalyser hade inte påverkat Camillas arbete någonting.  

Pär som många andra lyfter upp att det idag redan utförs sol/skugganalyser i olika program, men 

han anser att med en integrerad applikation kan alla parter utföra detta på ett smidigt sätt då all 

information redan finns tillgänglig.  

 

För- och nackdelar med skugganalys 

Halmstad kommun och Elin ser en nackdel att intressenter kan med hjälp av denna applikationen 

lättare kan överklaga skuggstudier, då de lättare kan utföra sådana analyser. Men i sin tur kan 

kommuner samtidigt använda applikationen för att påvisa att en byggnad inte skuggar ytor vid 

överklaganden, de båda ser även att det finns en stor potential vid att använda applikationen vid 

utformning och placering av byggnader. White lyfter upp en nackdel att sådana studier som görs 

idag inte alltid är uppdaterade och kan då förmedla fel information när de gör analyser på 

byggnader. Detaljplanen tar även också lång tid och måste gå igenom många rör innan den är 

färdigställ och anser att det kan sakta ner deras arbete om de måste vänta på sådana studier. Hampus 

ser dock mer på fördelarna och från ett annat perspektiv, han menar genom att använda 

applikationen i sammanhang med andra presenterade applikationer kan den utnyttjas mer. Han ser 

att man t.ex. kan kombinera skugganalysen med boxanalysen och ifall man vrider på byggnaden 

för att få mer solinsläpp, så kan man direkt se ifall byggnaden fortfarande förhåller sig inom 

detaljplanens ramar. Då kan de direkt justera byggnaden för att utnyttja områden och byggnaden 

till fullo och samtidigt hålla sig inom detaljplanens bestämmelser. 

Ann-Charlott ser inte någon direkt för- eller nackdel med applikationen, för att dom själva redan 

gör sådana studier idag och det inte ändrar hennes arbete. Eftersom Pär förmedlar sådant arbete 

till arkitekter anser han som Ann-Charlott att det inte finns några fördelar i dagsläget. 

Camilla har svårt att svara på detta då detta inte angår hennes arbete. 

 

 Respondenters ställning kring 3D-Detaljplan 

Respondenternas behov av de presenterade applikationer 
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Halmstad kommun och White anser att boxapplikationen är den applikation som de kommer 

kunnat få mest användning av. Utifrån presenterade applikationer anser White att den hade gjort 

störst nytta i deras arbete, men de ser även att tillämpa samtliga applikationer ger en helhet för att 

3D-detaljplanen ska fungera samt att man ska kunna arbeta smidigare i deras arbete. Även Hampus 

ser ett behov av att alla tre ska finnas för att helheten ska fungera bra.  

Men utifrån dessa tre anser han att 3D- modulering och informationsvisning är viktigast. Detta för 

han anser att det är viktigt att få tillgång till all information på ett enkelt sätt. Detta ligger även till 

grund för de andra applikationerna. Även Johan anser att det finns fördelar med alla applikationer. 

Men för allmänheten anser han att det kan vara bra att kommunen kan visa i 3D hur de planerar 

att en stadsdel ska utvecklas och att kommunen och allmänheten kan importera planerade 

byggnader, för att allmänheten lätt ska kunna se. Annars anser Johan att han kommer få mest nytta 

av att få all information tillgängligt kring en byggnad eller område. Torulf anser som Johan att 

utföra detaljplanen i 3D skapar en stor förståelse för allmänheten. Torulf belyser att han hade haft 

stor nytta av att kunna utföra skugganalyser vid hans planering. När det kommer till att ta fram 

detaljplaner så anser Elin att skugganalysen hade varit bäst och visualisering i 3D där efter. Hon ser 

inte så stor nytta av box-analysen.  

Ann-Charlott anser att hon hade haft mest nytta av att utföra en detaljplan med 3D-modulerade 

hus samt att få tillgång till all information på samma ställe eftersom detta underlättar hennes arbete 

och skapar en smidigare process. Applikation 3 finns det inte någon nytta av då de redan arbetar 

med ett program där de kan utföra liknande studier, men hon belyser att det finns behov av att 

utföra boxanalysen men inte i hennes arbete. 

Camilla anser att hon hade haft störst nytta av hur detaljplanen visualiseras och hur den presenteras.  

Pär anser att presentation av information hade han haft mest nytta av i arbetet, samt boxanalysen. 

Sol/skugganalyser har han inte en direkt koppling och ser ingen nytta av den. 

 

Hur respondenterna ställer sig kring en 3D-detaljplan 

I helhet så ser de flesta respondenterna positivt för att en 3D-detaljplan skall tillämpas. Halmstad 

kommun och Ann-Charlott anser att en digitalisering av detaljplanen i form av 3D kommer i 

framtiden och att den kommer vara väl användbar. I nuläget är det svårt att säga exakt vad den ska 

innehålla, men de har påbörjat en lång process för att kunna utföra en digitalisering i framtiden. 

Vid framtagningen av en 3D-detaljplan anser Halmstad kommun att det är deras ansvar att skapa 

dessa och att underhålla, för att de tillhandahåller ansökningar och bestämmelser. Skapandet av 

dessa är dom medvetna om att det blir ett nytt sätt att arbeta på och att det är resurskrävande. 

White lyfter även upp att man måste se helheten och att man måste tänka på hur man ska läsa ut 

all information som tillhandahålls och att det presenteras på ett sätt som gör det lättillgängligt för 

de som använder detaljplanen. Hampus anser att i hans arbete kan en 3D-detaljplan hjälpa för att 

tydliggöra för intressenter och beställare vid diskussioner. Men ser även att för kommun och städer 

kan den användas för att skapa bättre kommunikation med kringboende vid uppställning av 

planförslag för att lättare tydliggöra deras förslag. Detta kan även då leda till att överklagning 

processer skyndas på eller undvikas då intressenter kan tydligare förstå förslaget. Johan och Torulf 

är mycket positiv och nyfiken på hur den kommer att utvecklas Camilla ställer sig även positivt till 

en 3D-detaljplan, så länge som den utförs på ett enkelt sätt och att standarder finns, hon anser att 
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det måste kunna skötas på rätt sätt för att vara välfungerande mellan alla olika aktörer som använder 

detaljplaner.  

Elin är däremot lite skeptisk mot att det är plankartan som ska 3D-visualiseras. En detaljplan säger 

vad man får och inte får göra, det är dess syfte säger hon. Hon undrar då om det verkligen är 

plankartan som ska utföras i 3D och att det behövs diskuteras. Det administrativa kan även bli 

svårt att utföra. 

Pär lyfter upp att en plankarta inte är 3D, men försöker ändå beskriva något som är 3D och anser 

att det borde vara rimligt att framställa något som kan visa i 3D. Han lyfter även upp att 3D-

fastighetsbildning börjar växa och anser att behovet av en detaljplaneprocess och visualiseringen 

bör öka med det. Idag har detaljplaner begränsningar i höjd, men beror på olika saker oftast gäller 

det gestaltning- eller stadsrumfrågor. Ser att det är otydligt kring byggrätter ovan platsmark tex 

speciella bestämmelser som balkong i detaljplaner. Han anser att de hade kunnat vara tydligare med 

3D-verktyg för att tydliggöra det på ett bättre sätt och kan då utforma en 3D-fastighetsbildning 

som följer en detaljplan på ett bättre sätt än idag.  

 

Syfte med att tillämpa en 3D-detaljplan  

White ser ett syfte med att tillämpa en 3D-detaljplan, detta hade gett en positiv påverkan i deras 

arbete. De anser att det hade underlättat och påskyndat deras arbete, samt att de hade kunnat 

generera mer anpassade byggnader som har en bättre utformning utefter hur området ser ut samt 

befintliga byggnader. 

Halmstad kommun, Johan, Torulf, Elin och Camilla ser absolut ett syfte med en 3D- detaljplan 

men Elin tillägger att detta förutsätter att det fungerar i praktiken. 

Ann-Charlott anser att det finns ett stort syfte med att tillämpa en 3D-detaljplan då detta hade 

skapat ett smidigare arbetsprocess för henne. 

Pär ser ett syfte, men med förutsättning att den görs på rätt sätt och att man ser helheten. Han 

lyfter upp att det finns viktiga frågor som måste tas upp så som format, licenser, standarder, lagar 

samt kostnad för att det skall bli fullbordat. Det får heller inte bli några begränsningar, de arbetar 

flexibelt då de är ett tidigt skede och använder ibland inte 3D-verktyg. De ritar istället för hand 

eftersom digitala verktyg kan komplicera hans arbete istället.  
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5 Analys  

I detta avsnitt följer en analys av empirin där varje kategori redogörs var för sig. Analysen är en jämförelse mellan 

respondenternas egna tankar och reflektioner kring de frågor som ställts.  

 Respondenter synpunkter på en traditionell detaljplan 

Beroende på vad de olika respondenterna arbetar med, går det att se skillnader på vad de olika 

respondenterna anser om en detaljplan. Kommuner arbetar mestadels med förarbete, framtagning 

och underhållning av den, medan företag och privatperson arbetar mer mot att följa kommunens 

bestämmelser på detaljplanen. Detta har påverkat hur respondenterna har svarat på de ställda 

frågorna och hur de ser på detaljplanen. 

Ett gemensamt svar från samtliga respondenterna var att detaljplanen idag anses vara svårtolkad, 

och att det krävs en viss kunskap för att kunna hantera den. Detta kan bero på att detaljplanen idag 

innehåller mycket information och kan då bli svår att läsa av och förstå. Författarna såg även ett 

samband mellan medborgare och företag som arbetar tillsammans med kunder, med att tolkningen 

av detaljplanen var ett problem för personer som inte var så insatta och inte arbetade dagligen med 

detaljplanen.  

White nämnde att när de tar fram byggnadsritningar i tätare områden, är det ibland svårt med att 

tolka all den presenterad information. Men i andra situation när de arbetar med större områden är 

detaljplanen lättare att tolka då det inte innehåller lika mycket information och underlättar deras 

arbete. Författarna såg en liknelse hos Ann-Charlott som nämner att det beror på vilken detaljplan 

man använder, och att hon ibland får göra om detaljplanen för att förstå bättre.  

Respondenterna var däremot eniga om att visualisering krävdes för att kunna arbeta smidigare med 

den. Halmstad kommun ansåg att en 3D-visualisering kommer få en stor påverkan på hur processer 

som bygglovshanteringar samt överklagningar hanteras. Detta kan möjligtvis leda till att processen 

automatiseras. Respondenter som arbetar mot detaljplanen ansåg en utveckling kan leda till att 

ansökningar blir godkända snabbare och överklagningar kan minskas, och på sätt kan det dra ner 

onödigt arbete för både kommun och berörda aktörer. 

I intervjuerna lyfts det fram att dagens detaljplaner ofta är i PDF-format eller pappersformat. Detta 

är något som ses som en nackdel då den är svår att arbeta med, området är begränsat och det går 

inte se en stadsdel som helhet. En annan nackdel som har belysts är hur standarderna är idag. Alla 

kommuner arbetar på sitt sätt och företagen får förhålla sig till detta. 

 Respondenters kunskap om 3D-detaljplan 

Utifrån intervjuerna kan författarna se att kunskapen kring utvecklingen av detaljplaner och 

visualisering av detaljplaner i 3D är stor. Detta beror självklart på valet av respondenter, trots detta 

går det att se skillnaderna ändå på ett bra sätt. Halmstad kommun är i en fas där de utvecklar 

samhällsbyggnadsprocessen, det medför att de har en större kunskap om detta jämfört med 

Kungsbacka som är en mindre kommun och inte är i det stadiet än.  

Arkitektföretagen har inte någon kunskap kring hur 3D-detaljplaner ska utformas men lyfter fram 

olika idéer kring hur de vill att de ska utformas.  
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Privatpersonerna har inte heller någon kunskap om 3D-detaljplaner.  Alla parter är enade om att 

en 3D-visualisering av något slag hade underlättat för alla parter. Detta genom att lättare kunna 

tolka och använda detaljplanen. Men även för att kunna utföra olika analyser eller använda olika 

former av applikationer för att effektivisera processer.  

Något intressant som lyfts upp under intervjuerna är att vissa respondenter anser att plankartan ska 

utföras i 3D, medan andra anser att plankartan fortfarande ska vara utformad som den är i dagsläget 

och att det istället är illustrationskartan eller en utomstående applikation som ska visualiseras i 3D. 

Detta kan komma ha en stor påverkan på resultatet och den utveckling som detaljplanen ska ha 

framöver. Halmstad kommun som sköter bygglovsansökningar hade velat att delar i 

detaljplansprocessen sköts automatiskt, och detta kräver att detaljplanen utförs i 3D inkluderat med 

presenterade applikationer. Byggföretagen och arkitekterna som oftast ansöker om bygglov blir 

ofta begränsade av plankartans krav och regler anser att, ju mer information den tillhandahåller 

desto mer krav måste de förhålla sig. Detta kan då istället komplicera deras arbete, då de vill ha så 

fria tyglar som möjligt. De vill istället att den information som visas ska visualiseras på ett bättre 

sätt i den befintliga plankartan. 

Ett genomgående tema av respondenternas svar är att den befintliga plankartan inte skapar ett rum 

och att detta är något som ska utvecklas. Författarna ser att medborgare lyfter upp, de känner att 

det behöver utvecklas då de har mindre kunskap om detaljplanen kan en 3D-visulation skapa ett 

bättre förstående för dom gällande bestämmelser och vad som får göras. 

En utveckling och digitalisering av detaljplanen och öppnar upp för nya dörrar gällande ny 

tillhandahållen information kring den yta eller hus som berörs på plankartan. White anser att denna 

ska tillhandahålla mer information om undersökningar t.ex. markundersökningar i ett digitalt arkiv. 

Halmstad kommun säger däremot att det kan vara svårt att tillhandahålla sådan information pga. 

av att marken ändras över tid och att det medför mycket arbete. Detta begränsas även i dagsläget 

av lagar. 

 

 Presentation av information och visualisering  

Författarna ser olikheter i respondenternas svar på hur de vill att en 3D-detaljplan skall presenteras 

och vad för information den ska innehålla beroende på hur de arbetar med detaljplanen. De som 

arbetar med framtagning av detaljplaner vill att väsentlig information skall presenteras, så som 

planbestämmelser då den är juridiskt bindande samt byggnadshöjd och byggnadsarea. De vill även 

att det ska vara viktigt att äldre bestämmelser finns med för att inte planens syfte ska feltolkas.  

En skildring kan ses då från respondenter som jobbar mot detaljplanen, att i 3D kan den innehålla 

mer information än den gör idag. De lyfter upp att en detaljplan idag försöker beskriva i 3D, men 

att det presenteras i 2D och anser att en visualisering kan få informationen att presenteras på ett 

tydligare sätt. De anser då att det kan underlätta arbetet, genom att med en visualisering kan man 

få en bättre uppfattning om området och hur deras hus kommer att förhålla sig till den. De lyfter 

även upp att det kan bli enklare att synliggöra begränsningar inom detaljplanen och även visualisera 

utnyttjad byggnadsarea. 

Författarna såg en stark skildring mellan kommun och andra respondenter när det gällde hur 

detaljerade befintliga byggnader skall visualiseras i detaljplanen. Författar anser att det beror på hur 
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respektive respondent arbetar med detaljplanen. Kommunerna ansåg att byggnaderna inte skulle 

vara mer än LOD 2–3, detta för att tillräckligt kunna beskriva byggnader utan att för mycket 

information finns tillgänglig. Författarna uppfattar att de inte vill ha en högre detaljering grundar 

sig på att, desto högre LOD desto mer arbete samt tid krävs det av dom att lägga ner. Detta belyser 

kommunen starkt och betonar även att vid högre grad än LOD 2–3 krävs det stor datorkapacitet 

för att hantera all information.  

När respondenter som arbetar mot detaljplanen fick svara på samma fråga var det gemensamma 

svaret att de vill att byggnaderna ska presenteras med så hög LOD som möjligt i en 3D-detaljplan. 

När ett hus placeras på detaljplanen skall man detaljerat kunna se hur den påverkar omgivningen. 

För att se sådan detaljering påstår respondenterna att LOD3 måste tillhandahållas. Ur ett 

medborgarperspektiv lyfts det även upp att med en högre LOD, kan allmänheten lättare förstå 

detaljplanen och hur en byggnad kan komma att påverka omgivningen. Författarna anser då att det 

är viktigt att kartlägga vilka som ska ha tillgång till detaljplanen, då kunniga inte behöver ha så 

detaljerat för att förstå detaljplanen medan mindre kunniga kräver mer detaljering för att få en 

förståelse. 

Respondenterna är eniga om hur informationen kan presenteras och visualiseras i en 3D-detaljplan 

samt att alla parter kommer att ha nytta av denna i samtligas arbeten. Uppgraderingen kommer att 

skapa en detaljplan som blir lättolkad, lättillgänglig och skapa snabbare processer vid 

beslutstaganden och överklaganden för alla parter. Bestämmelser om ett område kommer vara 

effektivare att få fram, och mindre kunniga kommer att lättare kunna arbeta med en detaljplan samt 

lättare förstå hur omgivningen påverkas. Även om respondenterna såg många fördelar med hur 

information kan presenteras, så lyftes det upp vissa nackdelar beroende på respondent. Det 

framkommer även att skapandet av all information i 3D kräver en stor kunskap, resurser samt tid 

från kommunsenas sida. Detta är en viktig del i studien som kommer lyftas upp mer i diskussionen.  

 

 Boxanalys i en 3D-detaljplan 

Tankarna om hur denna applikation ska fungera i praktiken var olika från de olika respondenterna.  

Det framkommer att denna kan utformas för att visualisera ett framtida område med hjälp av 

modulhus som placeras ut enligt de framtagna detaljplanerna. Nackdelen med detta är att 

framtagningen av en detaljplan hade tagit längre tid då allmänheten har mer att tycka till om. 

Boxarna kan även förmedla felaktig information kring hur området verkligen kommer att se ut, det 

genom att visualisera modulhus utefter maxbegränsningar från detaljplanen. Men i verkligheten 

byggs det sällan efter maxbegränsningar, och det kan då leda till att allmänheten blir avskräckta och 

fler överklagan kan tillkomma.  

Applikationen skulle även kunna användas för att större byggföretag ska kunna utveckla stötte 

koncepthus som ska kunna användas runt om i Sverige. Prefabricerade hus skulle man direkt kunna 

importera till detaljplanen för att granska mot boxens bestämmelser.  

Vissa respondenter tolkar applikationen på ett sådant sätt att denna endast hade gynnats genom att 

visualisera krav som till exempel höjder bredder, areor och ytor på ett bättre sätt vilket bara skulle 

gynnat de personer som inte arbetar med detaljplaner.  
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 Sol/Skugg-analys 

Alla respondenter är positiva till att kunna utföra sol/skugg-analyser på ett smidigt sätt, men att 

behov av att använda det i deras arbete skiftar. Dock anser vissa respondenter att det beror på vilka 

som har tillgång till att utföra detta. Det kan bli fler överklaganden vid bygglov om alla kan utföra 

dessa. Kommunerna vill kunna utföra dessa för att se hur skugglinjer blir i städer medan 

privatpersonerna ser detta ur ett civilt perspektiv och har mer fokus på sitt eget hus och tomt.  

I dagsläget utför arkitekter sol/skugg-analyser, detta genom att bygga upp in kringliggande 

byggnader för att sedan göra det i olika program, det finns alltså inget gemensamt program. För att 

utföra en skugganalys anser vissa respondenter att det krävs LOD2 medan andra vill tillhandahålla 

LOD3 då utåt stickande takkonstruktioner osv. kan påverka analysen.  

Företag idag förmedlar sådana studier till arkitekter att utföra, men det i sin tur är en stor kostnad. 

Ur ett medborgarperspektiv, så är det inte möjligt att köpa sådant arbete av arkitekter pga. 

kostnaden. Men att de själva kan utföra sådana studier kan underlätta då de kan få en uppfattning 

hur deras byggnad kommer att påverka omgivningen och även dra ner på överklagningar från 

grannar. 

 Respondenters ställning kring 3D-Detaljplan 

Även efter att respondenterna fått mer kunskap om hur en 3D-detaljplan kan komma att utformas, 

anser författarna att respondenterna ställer sig positivt till att utforma en 3D-detaljplan. De anser 

att det är framtiden och att den kommer att underlätta arbetet för berörda parter. Författarna ser 

även att respondenterna ser objektivt på utveckling och anser att det är viktigt att se helheten, att 

all information tillhandahålls som finns i den befintliga detaljplanen och att den presenteras så att 

alla parter kan enkelt gynnas av det. Kommunen lyfter upp att de anser att de är dom som skall 

tillhandahålla en sådan 3D-detaljplan, det för idag är det dom som tillhandahåller den befintliga 

detaljplanen. De inser då att arbetet och tiden som de kommer behöva lägga på att ta fram en 3D-

detaljplan kräver stora resurser. Detta är något som författarna anser att inte finns i åtanke från de 

resterande respondenter. 

Det belystes även en viktig del gällande 3D-fastighetsbildning. Detta är någonting som växer och 

att det är en viktig aspekt att ta i åtanke vid skapande av 3D-detaljplaner. Idag kan fastigheter 

gränsas mellan våningar när det kommer till vilket syfte varje våning i en byggnad är ägnad åt.  Detta 

är svårt att beskriva i en 2D-karta, därför anser författarna att 3D-fastighetsbildning bör lyftas upp 

mer gällande 3D-detaljplaner.  

Respektive respondent fick rangordna vilken av applikationen som var mest gynnsam i deras arbete. 

Applikationen om hur information presenteras och visualiseras visade klart på att den var mest 

gynnsam för flertalet respondenter. Den visar detaljplanen på ett lättolkat sätt som gynnar både 

kommun, företag, och allmänheten. Men det lyftes även upp en viktig aspekt där respondenter såg 

att för att fullt utnyttja applikationerna krävs det att de arbetar tillsammans, då separata når de inte 

sin fulla potential. Då många respondenter idag redan utför sol/skugg-studier ansågs den som 

minst behövligt. Men även här sågs en viss fördel med att integrera den med detaljplanen, då man 

kan göra förhandstester på sin byggnad och snabba på vissa processer. 
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Författarna anser att samtliga respondenter ser ett syfte med att tillämpa en 3D-detaljplan i deras 

arbete, i intervjuerna visade det klart att hur än du använder en detaljplan idag kommer en 3D-

detaljplan kunna ge stora fördelar i vissa skeden av deras arbete. 

Sammanfattat så framkommer det att den traditionella detaljplanen inte är tidseffektiv. Det går att 

se tydliga tecken på att detaljplanen ska förbättras men det finns trotts detta lite motgångar från 

exempelvis kommunerna. Det framkommer tydligt att LOD 2-3 är vad som efterfrågas. De olika 

applikationerna efterfrågas olika mycket men det tas upp mer i diskussion och slutsats.   
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras det hur respondenternas åsikter ställer sig mot den teoretiska referensramen och hur en 

framtida 3D detaljplan ska utformas.  

Denna studie lägger ett stort fokus på hur respondenterna svarar. Detta betyder dock inte att dessa 

har rätt då de kan vara objektiva under intervjun och på så sätt inte se nackdelarna med att utveckla 

plankartan till 3D. En utveckling på detta sätt kan få stora negativa konsekvenser som inte har 

belysts i stor grad under intervjuerna. De negativa konsekvenserna kommer belysas mer under 

diskussionen då teoridelen kommer ställas emot empirin. 

LOD 

När en 3D-detaljplan utförs och de exciterande byggnaderna ska importeras till filen krävs det att 

dessa hus tillhandahåller information från LOD 3 enligt respondenterna för att applikationer ska 

fungera i praktiken. Det beskrivs i tidigare studier att det krävs mer arbete för varje 

detaljeringsgrad(Biljecki et al., 2016b). Detta är en resurskrävande process som kan bli svår för 

många kommuner och företag. Att utföra dessa byggnader i LOD2 hade inte varit lika krävande, 

men det kan resultera i applikationerna inte går att använda. Alternativet LOD4 är helt uteslutet då 

detta kräver allt förmycket resurser att utföra men även att datorkapaciteter inte kommer att klara 

av detta. Datorkapacitet är nämligen en viktig del som begränsar utvecklingen. Om alla ska kunna 

använda detaljplanen krävs det minimalistiska modeller när det kommer till hur mycket information 

som dessa ska tillhandahålla. Detta skulle betyda att en 3D- detaljplan i dagsläget inte kan utvecklas 

då alla ska kunna ha tillgång till denna. Detta motstrider utvecklingen av detaljplanen. 

Boxanalys 

Över lag är denna applikation inte så efterfrågad samt att de områden som respondenterna vill att 

denna ska användas till kräver stora resurser för att utveckling av applikationen. Detta kan anses 

som onödigt då denna inte ses som en tillräckligt användbar applikation i praktiken. Utifrån 

analysen kan denna applikation användas på två olika sätt. Det ena är att bygglov automatiska ska 

kunna granskas. Denna funktion är svår att få till i praktiken och det innebär också att det är 

detaljplanen som måste utföras i 3D, vilket förklaras kan bli svårt senare i detta kapitel. Den andra 

funktionen kring att visualisera ett område utefter boxarnas begränsningar skulle vara helt möjligt 

i ett alternativ till 3D detaljplan som inte är den juridiska detaljplanen.  

Sol/skugg-studie 

Om en sol/skugg-studie ska fungera som en möjlig applikation i en visualiserad 3D-detaljplan krävs 

det att denna alltid är uppdaterad vilket kommer att vara kommunens ansvar. Detta arbete måste 

ständigt utföras och tillbyggnader och ombyggnader måste alltid läggas till för att analysen ska 

fungera bra. Även om alla parter inklusive kommunen är positiva till skugganalysen krävs det 

mycket resurser från kommunens sida, för att hålla applikationen levande. Hur resurskrävande 

detta kommer att bli är svårt att utvärdera, men viktigt att ha i åtanke vid en möjlig utveckling.  

Idag så står arkitekterna för mestadels av framtagandet av sol/skugg-studier, att skapa en sådan 

applikation och sedan låta det vara tillgänglig för alla medparter kan skapa konsekvenser för 

arkitektens arbete. Även om arkitekterna inte längre hade behövt göra dessa studier och på så sätt 

sparar tid, förlorar de samtidigt intäkter på att inte ta emot jobb från företag att utföra studierna. 
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Detta anser författarna att man måste ha i åtanke vid utveckling att det inte ser till att berörda parter 

påverkas negativt av att en 3D-detaljplan utförs. 

Att alltid ha tillgång till att utföra skugganalyser, utan att behöva modellera verkligheten i ett 

program varje gång man ska utföra den, kan ha en stor påverkan på hur planeringen av ritningar 

utförs. Om alla parter har tillgång till att utföra detta snabbt kommer det automatiskt leda till att 

skuggstudier får en mer betydande roll i till exempel stadsplanering. Detta kan få positiva effekter 

på stadsmiljöer. 

Presentation av information 

I tidigare studier visade Murata(Murata, 2004) hur information från detaljplanen kan importeras till 

en applikation för att digitaliseras och presenteras på ett nytt sätt. I hans applikation kunde 

detaljplanens bestämmelser presenteras med klickbara ytor samt objekt. Murata integrerade BIM 

med GIS och kunde då framta ytterligare information som idag inte tillhandahålls av detaljplanen, 

så som topografi. I denna studien visade det sig att flera respondenter vill att en 3D-detaljplan ska 

innehålla topografi(Murata, 2004).  

Att införa topografi i en detaljplan kan vara svårt. Det kan anses som onödigt arbete att visualisera 

topografin för områden då den kan ändras över tiden och missvisa istället. Ny drönarteknik kan 

användas med cloud point data för att göra detta på ett smidigt sätt men tekniken måste bli bättre 

för att detta ska skötas på ett smidigt sätt. Även detta handlar om att datorer ska kunna hantera all 

information samtidigt. Det kan då vara en svår uppgift för kommunen att konstant göra 

undersökningar på marken samt uppdatera informationen. Även om många respondenter anser 

sådan information som gynnsam, så ser författarna att tiden och resurserna kommunen måste lägga 

på att hålla informationen färsk ohållbart.  

Standardisering 

För att en 3D-detaljplan ska vara möjlig att fungera, krävs det att man sätter en standard mellan 

alla berörda aktörer. I tidigare studier belyser Argus att det är många aktörer som använder sig av 

detaljplanen, och att stora mängder information byts mellan dom. Hon menar då att för att en 3D-

detaljplan skall kunna fungera effektivt, måste en gemensam standard sättas mellan alla aktörer och 

över hela landet. Om inte en standard kan sättas på detaljplanen, kan det medföra att företag och 

kommer arbetar med olika filformat och annorlunda paket av information så som LOD. Det kan 

då bli stora komplikationer för aktörer då det kan medföra extra arbete att ändra om filer för att 

det ska fungera i deras system(Argus, 2016).  

Författarna vill betona att om inte en standard kan sättas bland filformaten, kan man undersöka att 

skapa ett system som kan hantera olika filformat och information. Det kan då leda till att alla aktörer 

kan fortsätta som de gör idag, och att 3D-detaljplanen används effektivt. Ett krav som sätts på de 

olika aktörerna är att om ett sådant system tas fram, måste de arbeta med digitala medel för att det 

skall fungera. Det finns idag fortfarande aktörer som fortfarande arbetar med papper, och det 

medför att de behöver digitalisera sig. Det kan då ses som ett problem att de måste ändra sitt 

arbetssätt, men i sin tur får de friheten att arbeta med vilket format de vill och hindrar inte av att 

välja endast ett. Detta medför dock att detta system måste utvecklas väl för att kunna hantera så 

mycket information samt att den presenterar informationen utifrån vad som har lagts in. Det kan 

kräva stora resurser från kommunen att ta fram ett sådan system, men fördelen är att   

3D-fastighetsbildning 
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I tidigare studier beskrivs det av Andrée(Andrée et al., 2016) som studerade hur 3D-

fastighetsbildning skall utformas. Han lyfter upp att idag redovisas gränser i 2D, men eftersom 

byggnader är i 3D är det svårt att beskriva gränser mellan våningar. Bland respondenterna lyfts det 

upp av Pär att han anser i en 3D-detaljplan ska tillhandahåller 3D-fastighetsbildningar för att 

detaljplan skall bli enhetlig.  Andrée lyfter dock upp att det finns hinder med att fastställa 3D-

fastighetsbildning, detta för att krävs stora resurser från företag för att kunna skapa och använda 

den. För att 3D-fastighetsbildning skall fungera krävs det av företag att digitalisera alla samtliga 

ritningar både nya som gamla för att alla gränser skall tillhandahållas. För ett större företag ses 

kostnaderna inte som ett problem, däremot är det de mindre företagen som kan sätta stopp för 

3D-fastighetsbildning pga. av att dessa inte har tillräckligt med resurser för att hantera detta(Andrée 

et al., 2016).  

Andrée lyfter även upp en fråga om vem som ska ansvara för en 3D-fastighetsbildning. Eftersom 

kommunen anses ansvara för en 3D-detaljplan, kommer även 3D-fastighetsbildning falla inom 

deras område. Det kräv då från samtliga kommuner att de är resursstarka nog att hantera detta. 

Större kommuner kan säkerligen hantera det, däremot kan det uppstå problem för de mindre 

kommunerna att hantera detta. Författarna anser att det är viktigt att bedöma om det kommer vara 

gynnsamt att skapa 3D-fastighetsbildning om de mindre kommuner och företag inte klarar av 

det(Andrée et al., 2016). 

Sammanfattning 

Det finns 290 olika kommuner i Sverige där alla sköter detaljplansprocessen på olika sätt. Detta 

betyder att ett skapande av en 3D-detaljplan måste utföras på ett sätt där den är flexibel och att alla 

kan använda denna för sitt ändamål och på sitt sätt att arbeta. Detta kommer att skapa svårigheter 

eftersom standarder måste införas. Detta medför att kommunerna måste ändra sitt sätt att arbeta.  

En stor skillnad mellan kommunerna är hur infrastrukturen samt byggnader är utformade. En del 

kommuner har ingen tillväxt alls medan andra växer snabbt. De kommuner där tillväxten inte sker 

kommer inte ha något behov av att uppgradera detaljplanen. Detta gick att se i jämförelsen mellan 

Halmstad kommun och Kungsbacka kommun. Städer som är ännu större så som Göteborg och 

Stockholm hade definitivt haft en användning av en 3D-detaljplan. Detta betyder att generella 

standarder inte kommer kunna vara lika för alla kommuner. Även detta medför svårigheter med 

att utföra en 3D-detaljplan.  

Eftersom en detaljplans syfte är att visualisera de regler och lagar som gäller för ett område på ett 

så enkelt sätt som möjligt och att detaljplanen ska innehålla en karta över det område som planen 

omfattar och de bestämmelser som gäller men den får inte visa mer än vad som behövs för planens 

syfte(Regeringskansliet, 2011). Tappar planen sitt syfte vid en övergång till 3D-visualisering. Detta 

betyder att Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 32 § måste ändras om detta ska vara möjligt. Om 

denna lag ändras förstörs detaljplanens syfte helt vilket kommer leda till en rad andra negativa 

konsekvenser. Även detta medför svårigheter med att utföra en 3D-detaljplan. 

Många faktorer visar på att en 3D-detaljplan inte kommer kunna fungera i praktiken, men i teorin 

fungera som hjälpmedel för många kommuner och företag. Detta kan betyda att ett alternativ till 

3D-detaljplan kan skapas för att användas som ett hjälpmedel med implementerade applikationer. 

Alternativ till 3D-detaljplan menas att information från detaljplanen kan finnas i en 3D-modell för 

visualiseringens skull samt kunna användas av kommuner, företag och privatpersoner för deras 
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syfte. Detta innebär att denna modell inte kan ligga som juridiskt dokument för beslut. Detta skulle 

även innebära att den nuvarande detaljplanen ska fortsätta se ut som den gör.  

I praktiken skulle detta innebära att detaljplansprocessen kan fortsätta utvecklas som den gör idag 

mot en mer digitaliserad sådan, men fortfarande använda sig av 2D-detaljplaner i ett digitalt format. 

De kommuner som vill skapa 3D-modell av sin stad för att använda denna till applikationer och 

visualiserings-möjligheter, kan göra detta på egen hand. När kommuner vid ett tidigt skede samlar 

in information angående önskemål och synpunkter kring skapandet av en ny detaljplan. Kan alla 

parter lättare kunna dela med sig av sina åsikter om detta förslag kan visualiseras bättre. Även dessa 

förslag kan visualiseras och bli mer lättolkade i en 3D-modell. Detta kan leda till bättre 

samhällsplanering.  
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7 Slutsats 

I detta kapitel redogörs för en möjlig lösning till framtida detaljplaner samt hur dessa kan komma att användas. 

Målet med studien är att kartlägga den grundläggande kompetensen för ett framtida utförande av 3D-detaljplaner.  

Hur ska en 3D-detaljplan presenteras och visualiseras? 

Den slutsats som författarna kan dra utefter studien syfte och mål är att en 3D detaljplan i dagsläget 

inte går att utföra. Det är en stor del olika faktorer som bidrar till detta. Detaljplanens syfte är en 

grundläggande del som helt försvinner vid en 3D visualisering. Detaljplanen är ett regelverk och 

denna bör hållas simpel och alla ska enkelt kunna använda denna. Det är tydligt att framtagningen 

av en 3D detaljplan innebär ett stort krävande arbete från alla parter och kommuner runt om i 

Sverige. Vinningen av att utföra detta arbete finns generellt inte. Sverige är ett land som består till 

störstadel av mindre städer, områden eller landsbygd. Städer som Stockholm och Göteborg har 

andra förutsättningar och står inför svårare utmaningar.  

Ett alternativ till 3D-detaljplanen som diskuterats är ett annat möjligt sätt att utföra den på, det är 

att skapa en modell vid sidan om som ett visualiseringsstöd till detaljplanen. I denna modell skulle 

applikationerna kunna appliceras och användas, det ställs då heller inte några krav på hur denna 

ska fungera. Dessa modeller kan då också skapas på de platser där både kommunen samt företagen 

ser en vinning med att investera i en 3D-visualiserings modell. Detta medför då att mindre 

kommuner inte tvingas till att utföra detta. Lagar och regler behövs inte ändras.  

Att låta detaljplanen fortsätta utföras i 2D, men att endast digitalisera den anser författarna som en 

bättre lösning. Det kommer då att underlätta hur information flödar mellan aktörer och det tänkta 

modellen hjälper till för lättare tolkning och visualisering som många av respondenterna ansåg vara 

en nackdel med den befintliga detaljplanen. På så sätt kommer detaljplanen att bevara sitt 

ursprungliga syfte, och den tänkta modellen kommer fungera som ett komplement till detaljplanen 

för enklare visualisering och lättare tolkning.  

Vilken detaljeringsgrad (Level Of Details) ska detaljplanen utföras i? 

Vilken detaljeringsgrad som objekten i modellen ska tillhandahålla anser författarna ska vara minst 

LOD2 och max LOD3. Utifrån analysen och diskussionen kom det fram att beroende på vem som 

använder detaljplanen så ansåg de olika hur detaljerad den ska vara, men för att få en fungerande 

detaljplan där alla anses vara nöjda så måste modellen vara LOD 2 eller 3. Detta är direkt beroende 

på hur stort område som modellerna ska presentera och den datorkapacitet som behövs för att 

använda modellen. Det medför då att man måste reflektera vilka applikationen som ska vara 

integrerade. De olika applikationerna kräver olika detaljeringsgrader, och för att modellen ska 

fungera enhetligt så måste alla presenterade applikationer arbeta tillsammans. Att endast använda 

en av applikationerna ansågs inte som en fördel av respondenterna. Detta kräver då att modellen 

måste sätta en gräns för LOD för att fungera korrekt och att berörda aktörer ska kunna använda 

modellen utan att det inte krävs för mycket datorkapacitet av dem. 

 

Hur ser behovet av att utföra en 3D-detaljplan ut? 

Behovet av att utföra en 3D modell av detaljplanen är stort. Speciellt för tolkning och förståelse 

men också för att på ett enkelt sätt kunna förenkla och påskynda arbetet runt omkring. Störst behov 



47 

 

av detta finns i de stora städerna där man behöver få större helhetsintryck på hur infrastrukturs-

ändringar samt byggnader påverkar/påverkas av omgivningen. De flesta respondenter ansåg att det 

fanns många fördelar med att utföra den i 3D. Ansvaret att utföra detta kommer antagligen ligga 

på kommunerna och detta blir direkt en resursfråga. Respondenterna svarade gemensamt att 

allmänheten har svårt att tolka detaljplanen. Detta berör främst villaområden där allmänheten vill 

använda detaljplanerna i eget syfte. Det även i dessa områden som kommunerna resursmässigt inte 

klarar av att utföra en modell i 3D. Detta är något som det kan forskas mer om.  

Att utföra detta med en gemensam process-standard för alla kommuner anser författarna är ett 

omöjligt uppdrag i dagsläget, då stora och små-, företag samt kommuner har olika förutsättningar, 

arbetssätt och resurser. Detta sågs då respondenternas behov skiljdes mellan de olika 

applikationerna, och det ställer ett för högt krav på att framställa en 3D-detaljplan som uppfyller 

alla respondenternas behov och kan samtidigt fungera enhetligt mellan kommuner, företag och 

privatpersoner. För att en 3D-detaljplan skall kunna bli en verklighet måste det först beslutas mellan 

de olika berörda parter vad för information som detaljplanen ska innehålla och hur detaljerad LOD 

det ska vara för att en 3D-detaljplan ska kunna fylla alla berörda parters behov. 
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8 Fortsatta studier 

• Detaljplaneprocessen nämndes även som en viktig fråga att vidareforska, detta lyftes upp 

bland flertalet respondenter och sågs som en stor potential för att utvecklas och 

effektiviseras. Det medför också att vidareforska hur bygglovshanteringen kan digitaliseras 

för att skapa en smidigare process mellan kommun och företag och på så sätt koppla 

detaljplaneprocessen med bygglovshanteringen. 

 

• En vidareforskning kan vara att undersöka om författarnas resultat angående modell med 

implementerade applikationer kan fungerar och utföras i praktiken, samt hur den ska 

utformas och fungera. 

 

• Något som kan forskas vidare inom är hur detaljplansprocessen ska fungera när en 3D 

detaljplan utformas, beroende på hur den utformas. Vem som ska bära ansvaret för vad 

samt vem som ska bära ansvaret för att denna ska fungera och regler kring hur denna ska 

uppdateras.   
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9 Bilagor 

 Intervjufrågor Del 1 

Introduktionsfrågor 

1. Vad arbetar du som?  

2. Vad har du arbetat med tidigare? 

3. Vad har du för tidigare kunskaper inom digitalisering av detaljplan? 

Frågor om traditionell detaljplan 

4. I vilket syfte använder du en detaljplan? 

5. Vad tycker du är fördelen med den befintliga detaljplanen när det kommer till 

visualisering och hur lättolkad den är? 

6. Vad tycker du är nackdelen med den befintliga detaljplanen när det kommer till 

visualisering och hur lättolkad den är? 

Frågor om 3D-detaljplan 

7. Har du någon kunskap om vad en 3d detaljplan är? Beskriv vad du tror och hur du tänker 

att den är utformad? 

8. Vad ser du för syfte med den utifrån din kunskap? 

9. Vilken information hade du velat att en 3d detaljplan tillhandahöll mer än vad en 

traditionell gör idag? 

Intervjufrågor Del 2 
Här presenteras tre olika applikationer som vi har studerat, visualisering av dessa presenteras i bilagor nedan. 

Applikation 1: Presentation av information 

1. Vilken information vill du få när du trycker på ett: 

• Hus  

• Område 

2. Vilken detaljeringsgrad vill du att byggnaderna ska vara utformade i, samt i en 3d 

detaljplan för visualiseringens skull? 

3. Vad ser du för nackdelar med applikationen? Vad är fördelarna/potentialen med den? 

Applikation 2: Boxanalys 

1. Hur anser du att detta skulle påverkat ditt arbete?  

2. Ser du ett behov av denna applikation? 

3. Vad ser du för nackdelar med applikationen? Vad är fördelarna/potentialen med den?  

Applikation 3: Skugganalys  

4. Ser du ett behov av denna applikation? 

5. Hur anser du att detta skulle påverkat ditt arbete?  

6. Vad ser du för nackdelar med applikationen? Vad är fördelarna/potentialen med den?  

Sammanställning av intervjun 
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7. Rangordna de presenterade applikationerna utefter vad du anser att du hade haft störst 

nytta av.  

8. Nu efter intervjun, hur ställer du dig kring en 3d detaljplan?  

9. Ser du ett syfte med att tillämpa en 3D-detaljplan? 

 

 Beskrivning av respondenter 

Halmstad kommun 

• Mariella Rosell, kart-ingenjör, har tidigare arbetet som mätningsingenjör där erfarenheten 

är inom områdesgränser.  

• Kim Ferm, arbetar som avdelningschef på avdelningen för geo-data, tidigare arbetat som 

GIS ingenjör och har bakgrund som kulturgeograf. 

• Anette Burm, GIS-samordnare, tidigare doktorand på ITE Halmstad Högskola. Har 

tidigare erfarenheter av digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen där detaljplaner 

är en central del.  

White Architecture  

• Ellika Stare, Arkitekt, arbetat i 32 år på privata arkitektkontor, arbetar med tidiga skeden 

• Anna Melin, landskapsarkitekt, tidigare arbetat inom kommunen med detaljplan och 

inriktat på genomförande, sedan jobbat i White Architecture de senaste 1,5 åren. 

Privatperson 1 

• Personen vill inte få sitt namn publicerat i studien och därför kallar vi personen för Johan 

i detta kapitel för att underlätta förståelsen. Johan har inte arbetet inom bygg på något sätt 

och har heller ingen kunskap om detaljplaner mer än att han har sökt bygglov. 

Privatperson 2  

• Torulf Sandin, har aldrig arbetat med en detaljplan. Han har sökt bygglov pga. husbygge 

och därav har lite grundläggande kunskap om detaljplaner. 

NCC  

• Hampus, arbetar som Projektchef, jobbar med pågående projekt med att stötta platschefer 

med ekonomi och tidsplanering. Men även att hjälpa beställare/kund att utforma produkter 

genom att hitta tomter samt hitta fram ett lämpligt upplägg. Har tidigare arbetat som 

anbudsingenjör, arbetsledare samt platschef. 

 

Kungsbacka kommun 

• Elin Kajander, Planarkitekt, projektledare på olika detaljplaneprojekt. Har kunskap om hur 

smarta detaljplaner ska utvecklas. 
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Fredblads 

• Ann-Charlott Castler, Arkitekt, arbetat tidigare inom projektering kring bygglov och 

bygghandlingar. 

Sweco 

• Camilla Gustafsson, arbetar med trafikplanering samt trafikutformning och har inga 

tidigare erfarenheter av 3D-detaljplaner.  

Serneke 

• Pär Falk, Regionchef för Serneke projektutveckling väst dem senaste åtta åren. Arbetat 

tidigare som distriktschef för Peab bostadsutveckling, samt 10 år inom produktion 

omfattande av arbetsledare, entreprenadsingenjör, platschef, projektchef samt arbetschef. 
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