
Nya verktyg för framtidens digitala regionplanering 
Boverkets arbete med att ta fram digitala verktyg för regional fysisk planering 



Digital regionplanering - ett av flera verktyg
Foto: Johnér bildbyrå 



Obruten digital samhällsplaneringsprocess

• Sömlöst mellan 
planeringsnivåerna

• Informationen från 
källan

• Strukturerad 
information med 
geografisk koppling



Flera steg

• Planen ska kunna 
hanteras och behandlas 
digitalt

• Stödja arbetet med att ta 
fram digitala planer som 
uppfyller kraven i PBL

• Att strukturera 
informationen i planen så 
att den går att 
återanvända och 
tillgängliggöra för olika 
ändamål



Mervärden

• … återanvända 
information mellan 
planer

• … att tillgängliggöra 
planer nationellt

• … att genomföra 
analyser 

• … enklare 
uppföljning…

• underlätta 
efterföljande 
prövning och beslut

• … utveckling av 
digitala processer och 
verktyg

• … underlätta dialogen

• … kontinuerlig 
planering 

• … bättre nyttjande av 
tid och resurser

• … att uppfylla 
INSPIRE-direktivet 



Planområde

ÖP-modellen som exempel

Mark- och vattenanvändning

Förhållande av väsentlig betydelse

Utvecklingsinriktning

Informationsmängder som lagras utanför planen

MKB
Statens riksintresse-

anspråk och 
4 kap. MB-områden

Länsstyrelsernas 
granskningsyttrande

Planeringsunderlag i 
ärendet

SamrådsredogörelsenSärskilt utlåtande

(Planeringsstrategi)

Protokollsutdrag 
med beslut om att 

anta planen



Utvecklingsinriktning

Utvecklingsinriktning

• Bebyggelsestruktur
• Infrastruktur
• Grön- och blåstruktur
• Annan utvecklingsinriktning



Mark- och vattenanvändning

• (Just nu) 53 kategorier/användningsslag
• 2 nivåer

Mark- och vattenanvändning

Illustration: Nacka kommun



FjällbygdSkogsbygd

Mångfunktionell 
bebyggelse

Kust och
skärgård

Stadsbygd Jordbruks
-bygd

Skogsbygd

Mångfunktionell 
bebyggelse

Bostäder
Sammanhängande 
bostadsbebyggelse

Mark- och vattenanvändning

Skalnivå 1

Skalnivå 2



Förhållande av väsentlig betydelse

Förhållande av väsentlig betydelse

• Ställningstagande gällande riksintressen
• MKN
• Förhållande av väsentlig betydelse i övrigt



• Påbörjad dialog med de två regioner som ska ta fram 
regionplan enligt PBL

• Regionplanering enligt PBL är inte lika etablerat som 
översiktsplanering

• Viktigt med flexibilitet och anpassningsförmåga för att en RP-
modell inte ska bli ett hinder utan ett stöd

• Olika förutsättningar för ÖP och RP
• Det går inte att överföra ÖP-modellen direkt till RP
• Regionerna äger inte hela genomförandet, interaktionen med 

kommunerna är viktigt för förtroendet och genomförandet
• Utvecklingsinriktning kan vara en mötespunkt för regional 

planering och användas i olika geografiska perspektiv

• Behov av ett gemensamt utvecklingsarbete
• Både avseende lagstiftning, vägledning och digitalisering
• Lägga grunden gemensamt istället för att alla ska uppfinna 

hjulet

Foto: Johnér bildbyrå

Olika förutsättningar 


