
Digitaliseringsmetoden i 
Halmstad kommun och 
vikten av användbarhet i 
slutprodukten och nyttan 
av konsultandvänding.



1. Att detaljplanerna, när dom väl är digitaliserade oavsett 

ålder, verkligen skulle kunna bli användbara på ett 

smidigt sätt för våra medarbetare och externa 

användare.

2. Att vi skulle kunna säga att planerna är sluttolkade när 

de är digitaliserade!

3. Att noggrannheten på våra gränser är hög.

Våra tre viktigaste punkter i 
projektet



Vi är bra på / gräv där du står 

Exempel 

1. Vi kan gränser och har utmärkt mät-team

2. Vi har gjort mängder av Nybyggnadskartor 

och kan således tolka plangränser.

3. Vi har seniora erfarna bygglovshandläggare 

och planarkitekter.

4. Vi har ett GIS team som vill ligga i framkant.                      

Var är vi svaga

1. Vi har dåligt med personal på plansidan

2. Vi producerar inte planer i hög takt

3. Vi är oerfarna i att översätta gamla 

planbestämmelser till nya

4. Nuvarande programvara lagrar inte i 

databas.

Vad är vi bra på och vad 
är våra svagheter.



Vi väljer utifrån detta att 
göra det vi är bra på 
själva och det vi är 
svagare på via konsult. 
Samt förnya 
programparken.



• Ny programvara införskaffas MyCarta-plan

• Gränser granskas mäts in och uppdateras. LM utreder där det behövs

• Ytorna tolkas av de som jobbat med nybyggnadskartor, granskas och levereras i DWG

• Konsult använder DWG ytorna och gör om till planytor i den nya programvaran och tolkar in bestämmelser

• Planen granskas av Bygglov, plan och GIS

• Godkänns och levereras till Nationella plandatabasen

• Presenteras i vårt eget webb-GIS internt och externt

Sammanfattning vi gör det vi är bra på och konsult gör det dom är bra på.



• Framgångsfaktorer

• Tekniska förutsättningar - hög kvalitet på underlag

- Snabbare och smidigare digitalisering

- En enhetlig slutprodukt

• Ett nära samarbete

- Insyn och diskussioner

- Tid

- Teknisk support och utveckling

Digitalisering av äldre detaljplaner – Halmstad kommun



https://karta.halmstad.se/

https://detaljplaner.lantmateriet.se/

https://karta.halmstad.se/
https://detaljplaner.lantmateriet.se/


Frågor?

Kontakt: martin.adner@halmstad.se 


