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FÖRORD 
 
Det avslutande momentet under 120 poängs GIS- ingengörsprogramet vid Luleå Tekniska 
Universitet utgörs av ett examensarbete omfattande 10 poäng. Detta arbete skall avhandla 
Geografiska Informations System och visa på studentens förmåga att praktiskt tillämpa de 
kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. 
 
I denna rapport presenteras det examensarbete som jag utfört under sommaren 1999 vid 
samhällsbyggnadskontoret i Bengtsfors kommun. 
 
Handledare för examensarbetet var planingengör Ulla-Brith Andersson. Dessutom har jag fått 
mycket stöd från Ove Gustavsson vid samhällsbyggnadskontoret i Bengtsfors, Bo Tivedsten som 
har skrivit den befintliga översiktsplanen har hjälpt till med att välja ut vilka attribut som skall 
lagras. Jag vill även passa på att tacka Peter Ekevall GIS- samordnare vid Trollhättans kommun 
samt Per Söderström vid Länstyrelsen i Västra Götalands Län. 
 
Vidare vill jag även tacka lärare och personal vid GIS- ingengörsprogramet för att ni funnits 
tillhands i flera år och stått ut med alla frågor. 
 
 
 
 
Bengtsfors  den 25 februari 2000 
 
 
 
 
 
.................................................................. 
Martin Andrée 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete syftar till att skapa en digital översiktsplan för Bengtsfors kommun. 
Arbetet har gått ut på att digitalisera kartdata samt att bygga upp en databas med kartinformation 
och attributdata, för att få en fungerande översiktsplan, med ökad tillgänglighet för politiker och 
tjänstemän.  
 
Utifrån att ha fört en dialog med länsstyrelsen och studerat olika översiktsplaner har en 
databasbeskrivning arbetats fram. 
 
Kartorna har digitaliserats i AutoKa PC och lagrats i RT 90 2,5 gon väst, och sedan förts över 
till Mapinfo där även attributen lagrats. 
 
Kartorna har lagrats i olika skikt i mif- format. De har lagrats var för sig; en plankarta, en 
friluftslivskarta samt en karta över riksintressen.   
 
Till varje karta lagras ett antal attribut i en tabell.  
 

♦ ExternId 
♦ DetaljTyp. 
♦ OjektetsKod. 
♦ Beskrivning. 
♦ KoordSystem. 
♦ RekomSkala. 
♦ Insamlingsmetod. 
♦ Antagen. 

 
Dessutom har även olika texter scannats och lagrats i Acrobat Reader- format. För att kunna 
användas vid en framtida web- presentation av översiktsplanen. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this master thesis is to create a digital overview plan for Bengtsfors community. 
The work has consisted of digitising maps, creating a database containing geographical data 
including the attributes and creating an overview plan that can be made more accessible to 
politicians and governmental employees.  
 
A database description has been created based on discussions with the County Administration 
and studies of overview plans for other communities. 
 
The maps have been digitised in AutoKa PC and archived in RT 90 2,5 gon west, and 
transported to Mapinfo where the attributes have been archived. 
 
The maps have been archived as different layers in mif- format. 
 
Every layer contains the following attributes: 
 
 

• ExternId 
• DetaljTyp. 
• OjektetsKod. 
• Beskrivning. 
• KoordSystem. 
• RekomSkala. 
• Insamligesmetod. 
• Antagen. 

 
Furthermore, the documents have been scanned and archived in Acrobat Reader format to be 
used in a possible Internet presentation of the overview plan.
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Kommunerna bedriver löpande översiktlig fysisk planering. Planprocessen regleras i Plan- och 
bygglagen samt Naturresurslagen. I planarbetet sker en ständig dialog mellan kommunen, 
länsstyrelsen och andra aktörer. 
 
 Lagstiftningen ger länstyrelserna en uttalad uppgift att tillhandahålla relevant sammanvägd 
information för dessa kommunala översiktsplaner bl.a. med avseende på riksinstressen, samtidigt 
som man för en dialog med kommunerna om planeringens innehåll. 
 
Kommuner, länsstyrelser och centrala verk är i full färd med att överföra sakinformation till 
databaser och använda geografiska informationssystem för att analysera, strukturera och utbyta 
information.  
 
Ytterligare en anledning till att Bengtsfors kommun vill digitalisera översiktsplanen är att de vill 
göra planen mer lätttillgänglig för politiker och tjänstemän genom att lägga ut den på Internet. 
 
I Bengtsfors kommun kommer översiktsplanen att revideras i en nära framtid. För att underlätta 
detta arbete, att få översiktsplanen mer tillgänglig inom kommunen och följa de mål som 
länstyrelsen har satt upp har man beslutat att GIS- anpassa den redan befintliga översiktsplanen. 
 
 

1.2 SYFTE / MÅL 
 
Syftet med detta examensarbete är att framställa en digital översiktsplan åt Bengtsfors kommun 
som kan ligga till grund för den förestående revideringen.  
 
I och med att kommunen vill öka tillgängligheten av översiktsplanen, är det även ett mål med 
detta examensarbete att göra textdelarna digitala. 
 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
 
Detta examensarbete tar inte upp hur en eventuell web-presentation av översiktsplanen skall 
lösas. De fördjupade översiktsplanerna som finns i kommunen har inte heller behandlats. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET 
 
För att kunna genomföra detta examensarbete har vissa tekniska krav ställts. Den utrustning som 
har använts är: 
 

♦ Digitaliseringsbord  ( För insamling av kartdata ) 
♦ Scanner  ( För scanning av text delar ) 
♦ AutoKa PC ( Vid digitalisering ) 
♦ Mapinfo  

 
Upprättandet av den digitala översiktsplanen har skett i olika etapper. Manuell digitalisering av 
kartmaterialet skedde i Autoka PC. I Mapinfo kodades objektstyperna för att följa länsstyrelsens 
anvisningar och attributdata matades in. 
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3 ÖVERSIKTSPLAN 
 

3.1 BESKRIVNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
 
Enligt plan- och bygglagen (pbl 1:3) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
 
Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som bör 
beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Av översiktsplanen skall också 
framgå grunddragen i fråga om avsedd användning av mark- och vattenområden, kommunens syn 
på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, samt hur kommunen avser att tillgodose 
de redovisade riksintressena. 
 
Översiktsplanen för Bengtsfors kommun består av: 
 

• En sammanfattande del som även innehåller avsnitt med utgångspunkterna för 
arbetet, medborgarens utgångspunkter, ekologiska utgångspunkter samt 
tätorternas respektive landsbygdens utveckling .   

 
• En kartdel bestående av tre kartor. Denna del är framförallt ett arbetsredskap 

för kommunens nämnder och förvaltningar i deras dagliga arbete med olika 
detaljfrågor. 

 
• En sektorsredovisning som främst vänder sig till myndigheter. Den kan också 

vara intressant för den som vill specialstudera en viss fråga. Redovisningen är 
en viktig del i samspelet mellan staten och kommun.  
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3.2 ARBETSGÅNG FÖR FRAMTAGANDE AV ÖVERSIKTSPLAN. 
 
Kommunen är ansvarig för framställning och antagande av översiktsplanen och följer följande 
arbetsgång för att framarbeta en ny översiktsplan: 
 
1. Initiering och program görs av politikerna i kommunen, där de gör upp riktlinjerna som 

tjänstemännen skall följa vid  framställningen av ett förslag till översiktsplan. 
 
2. Kommunens förslag sänds sedan till Länsstyrelsen för samrådsremmiss, där Länsstyrelsen ger 

kommentarer och eventuella förslag till ändringar av planen. Efter samråd reviderar 
kommunen planen och beslutar om utställning, där kommunens medborgare kan ge sina 
synpunkter och eventuella överklaganden lämnas till länsstyrelsen. 

 
3. När utställningen är slut beslutar kommunfullmäktige om att anta planen och sänder ett 

exemplar till Länsstyrelsen  där den vinner laga kraft och arkiveras. 
 
Hela processen från beslut om ny översiktsplan tills dess att den vunnit laga kraft tar  cirka 2 år.  
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3.3 ANVÄNDNING AV ÖVERSIKTSPLANEN PÅ KOMMUNEN. 
 
Översiktsplanen används idag framförallt vid bygglovshandläggning och miljöplanering. Ett av 
de stora problemen som finns är att planen är för småskalig vilket kan leda till motsättningar vid 
t.ex. bygglovs ansökningar där platsen ligger nära gränsen mellan två områden med olika regler. 
 
I dagsläget sker denna analys på så sätt att bygglovshandläggaren ges en översiktlig bild av hur de 
olika gränserna är dragna. Det är sedan upp till denne att bestämma om vilket område som 
berörs. 
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4 METODBESKRIVNING 
 

4.1 METOD FÖR DATABASUPPBYGNAD 
 
Andra kommuners sätt att strukturera sina översiktsplaner har legat till grund för uppbyggnaden 
av denna databas. Det gäller framför allt Trollhättans kommuns översiktsplan. På grund av 
projektets tidsmässigt begränsade ramar har det inte funnits tillfälle att studera andra kommuners 
översiktsplaner närmare. 
 
Dessutom har en dialog förts med länsstyrelsen i Västra Götalands län angående objekt, 
objektskoder och den standard som utarbetats i PilotGIS projektet.  
 
Utifrån ovanstående och studier av översiktsplanen för Bengtsfors kommun har en 
databasbeskrivning framarbetats.  Därefter har kartdata digitaliserats och överförts till Mapinfo,  
där i sin tur utvalda attributdata lagrats. (se 4.5)  
 
I tillägg till detta har även de två textdelarna av översiktsplanen scannats in samt lagrats i 
Acrobat Reader- format för att kunna användas vid en eventuell web- presentation. 
 
 

4.2 BESKRIVNING AV INFORMATIONSBEHOV 
 
Den befintliga översiktsplanen har studerats för att ge en baskunskap om dess innehåll. Desutom 
har även översiktsplanen för Trollhättans kommun granskats djupare, och en ytlig studie av 
översiktsplanen för Hammarö kommun har gjorts.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har även bidragit med viss information. 
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4.3 DATABAS BESKRIVNING 
 
Databasbeskrivningen har skrivits med hjälp av HMK- databaser utifrån studier av andra digitala 
översiktsplaner och dialog som förts med länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
 

4.4 DIGITALISERING / SCANNING 
 
Kartdata var från början planerade att scannas, men på grund av grundmaterialets dåliga kvalitet 
valdes i stället att digitalisera kartorna från digitaliseringsbord. På så sätt kunde en 
tillfredsställande noggrannhet uppnås.  
 
Digitaliseringen skedde på lantmäterikontoret i Bengtsfors, som tillhandahöll digitaliseringsbord 
och programvara.  
 
Textdokumenten har valts att scannas, och med hjälp av OCR- program konverterades dessa till 
textfiler. Dessa har i sin tur sparats som Acrobat Reader- format för att användas vid eventuell 
presentation på Internet. De har även sparats som Word- filer för att kunna korrigeras och 
användas vid en ny utgåva av planen. 
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4.5 STRUKTURERING / LAGRING AV ATTRIBUTDATA 
 
Attributdata till varje objekt har hämtats från sektorsredovisningen i översiktsplanen. Ett problem 
har varit att avgränsa hur mycket av den information som finns i denna del som skall lagras som 
attributdata. 
 
Urvalet har gjorts i samarbete med Bo Tivedsten som skrivit översiktsplanen samt utifrån studier 
av översiktsplanen i Trollhättans kommun och en dialog förd med Länsstyrelsen. 
 
Utifrån detta är de olika attributtyperna som valts: 
 

♦ ExternId 
♦ DetaljTyp. 
♦ OjektetsKod. 
♦ Beskrivning. 
♦ KoordSystem. 
♦ RekomSkala. 
♦ Insamligesmetod. 
♦ Antagen. 

 
Som ExternId lagras de attributskoder som länsstyrelsen tillhandahållit. 
Som DetaljTyp har namnet på denna detalj typ lagrats t.ex. Naturvårdsområde. 
Som ObjektsKod har den unika kod de olika objekten tilldelats lagrats, t.ex. N 10 vilket står för 
Naturvårdsområde 10. 
Som Beskrivning har en kortfattad beskrivning av de olika områdena lagrats, där det står vad som 
utskiljer sig med detta specifika område. 
 
I de övriga har vilket koordinatsystem det ligger i lagrats, samt presentationsskalan, vilken 
insamlingsmetod som valts och vilket datum planen blev antagen lagrats. 
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5 DISKUSSION / SLUTSATS 
 
GIS- anpassningen av översiktsplanen har uppfyllt kraven som ställts från Bengtsfors kommun, 
men man kan ifrågasätta nyttan av att utföra detta på en gammal översiktsplan istället för att göra 
det direkt vid framställning av en ny. 
 
Några problem som uppstått vid uppbyggnaden av den digitala översiktsplanen var: 
 
• Licensavtalet för AutoKa PC var för gammalt vilket ledde till en fördröjning av 

digitaliseringen med en vecka. Dessutom uppstod det problem vid överföringen från AutoKa 
PC till Mapinfo då det vid överföringen inte följde med vilken projektion data var lagrade i, 
vilket i sin tur ledde till att när materialet skulle samköras med ekonomiska kartan  
projicerades det om trots att koordinaterna var korrekta. Detta gick heller inte att ändra i 
Mapinfo utan vi blev istället tvungna att inskaffa ett nytt program för att göra överföringen 
från AutoKa där kartprojektionen gick att ange. 

 
• Ytterligare ett problem har varit bristen på handledning då min handledare varit sjukskriven 

under hela perioden för mitt examensarbete samt att större delen av personalen vid 
samhällsbyggnadskontoret haft semester under denna period. 

 
I övrigt anser jag mig själv vara nöjd med resultatet av detta arbete, även om vissa saker som 
skulle kunna lösts på ett bättre sätt. Man skulle t.ex. ha kunnat haft ett bättre underlag för att 
välja ut attributdata. Den information som finns i dagsläget berör i stort sett bara friluftsliv.  För 
de övriga delarna finns i till största del bara generell information om de olika objektstyperna. 
 
För att få en bättre struktur skulle man kunna ha använt sig av en databashanterare. Dessutom 
hade det inneburit betydligt mindre dubbellagring jämfört med den nu föreliggande lösningen där 
allt är lagrat i tabeller i Mapinfo. 
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6 REFERENSER 
 

6.1 REFERENSPERSONER 
 
• Bo Tivedsten  ( Bengtsfors kommun ) 
• Peter Ekevall ( Trollhättans kommun ) 
• Per Söderström  ( Länsstyrelsen Västra Götalands Län ) 
 

6.2 INTERNET 
 
• www.o.gis.ls.se 
 

6.3 LITTERATUR 
 
• HMK Databaser ( Lantmäteriverket ) 
• Handbok 1.  De fakto- standard för fysisk översiktlig planering. ( PilotGIS ) 
• Skiktstruktur och definitionslista.  ( NOP-GIS )   
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7 BILAGOR 
 
Bilaga 1. Översiktskarta över Bengtsfors kommun. 
Bilaga 2. Databasbeskrivning för digital översiktsplan.  



Bengtsfors Kommun     den 10 januari 2000 
Martin Andrée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 1 
Plankarta friluftsliv 

 
 
 
 



Naturvård

Kulturminesvård

Friluftsliv

Kommungräns



Bengtsfors Kommun     den 10 juni 1999 
Martin Andrée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 2 
Databasbeskrivning för 

digital översiktsplan 
 
 
 
 
 
 



Datum för senaste korrigering av geografiska data:  
1999-06-15 
 
Datum för senaste korrigering av attributdata:  
1999-07-27 
 
 
1. Beteckning/identifikation av data:  
Databas:  Digital översiktsplan  
filnamn:  översikt.wor 
 
 
2. Företagsinformation  
Organisation/databasägare: Bengtsfors kommun 
Adress:    Majbergsvägen 1  
Postadress:    666 21 Bengtsfors 
Telefon nr:    0531-52 60 00 vx. 
Fax nr:    0531-12 452 
Kontaktperson:   Martin Andrée 
E-mail:    martin.andree@bengtsfors.se  
 
 
3. Geografisk yttäckning 
Geografisk yttäckning: Bengtsfors kommun 
 



4. Innehåll  
 
Objekttyper:   

Detaljtyp ExternId 
Samlad bebyggelse S_BEB 
Samlad bebyggelse med plan krav S_BEB.P 
Utbyggnadszoner UTB_Z 
Zon för kompletterad bebyggelse KB_Z 
Utbyggnadszon och zon för kompletterad bebyggelse med särskild naturvårdshänsyn UTB_Z.NV 
Stora opåverkade områden OPAVERK 
Naturreservat RESERVAT 
Områden med lövskog LOVSK 
Geovetenskapliga områden GEOVET 
Våtmarker VATMRK 
Områden där enstaka fynd av sällsynta eller utrotningshotade arter förekommer UTART 
Odlingslandskap av högsta värde, klass 1 ODL_KL1 
Odlingslandskap av mycket högt värde, klass 2 ODL_KL2 
Odlingslandskap av högt värde, klass 3 ODL_KL3 
Ängs- och hagmarker, klass 1-2 ANG_KL1.2 
Fornvårdsobjekt FORN_OBJ 
Särskilt värdefulla enskilda objekt S_VARD 
Miljöstörande verksamhet (industri) MILJ_ST 
Avloppsreningsverk AVLP_V 
Vattenverk där skyddsområde finns angivet VAT_V 
Deponeringsanläggning DEP_AN 
Kulturmiljöer KULT_MILJ 
Naturvård NV_Z 
Kulturminnesvård KULT_V 
Friluftsliv FRI_LV 

 
Geometriska data:  yta och punkt 
 
Attributtyper:  ExternId 
  DetaljTyp 
  ObjektsKod 
  Beskrivning 
  KoordSystem 
  RekomSkala 
  Insamlingsmetod 
  Antagen 
 
Urvalskriterier:  Data är fullständiga, allt som är redovisat i analoga översiktsplanen  
  finns med 
 
Kodningsprinciper: Enligt Pilot GIS föreskrifter 
 
Koordinatsystem:   RT 90 2,5 gon V 
 
Geografiskt utsnitt:  Bengtsfors kommun 
 



5. Ursprung  
 
Plankoordinater 
Metod för datafångst: Manuell digitalisering 
Källa:   Analog översiktsplan del 2 
 
Attributdata  
Metod för datafångst:   
Källa:   sektorsrapport  
 
 
6. Dataformat; överförings- och/eller lagringsformat:  
Mapinfo format mif och tab 
Är datat komprimerat  [   ] Ja [ X ] Nej  
 
 
7. Rekommenderat skalområde för grafisk presentation  
1:100 000 
 
 
8. Aktualitet  
Data är aktuella tills ny översiktsplan har fastställts 
 
 
9. Ajourhållningsplaner 
Antagen 1994-03-28 ajourhållning sker vid beslut om ny översiktsplan. 
 
 
10. Historik  
Databasen innehåller kartdelen till översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 1994-03-28  
 
 
 
 
11. Tillgänglighet  
Nyttjanderättsregler:  Offentlig handling 
Pris:  0 kr 
 
 
12. Kommentarer  
Till denna databas finns även del 1 och 3 av översiktsplanen i pdf- format.  


