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Förord

Detta examensarbete syftar till att skapa ett digitalt system för hantering och handläggning av
detaljplaner vid planfunktionen på Länsstyrelsen i Norrbottens Län. Arbetet har bestått av att
modellera en databas för lagring av detaljplaner, skapa system för registrering  samt system för
sökning och presentation.

Examensarbetet visar passande metoder och lösningar som kan användas vid en fortsättning av
projektet.

Examensarbetet är en fortsättning av projektet Planinformation som startades 1995 av
länsarkitekt Ann-Mari Svensson. Tidigare har bland annat Anna Lunqvist gjort en
kostnadsnyttoanalys för ett system.

Handledare på Länsstyrelsen har varit Johan Hagland som jag vill ge ett stort tack till för
värdefulla synpunkter på examensarbetet och rapporten.

Vidare vill jag tacka övrig personal på Länsstyrelsens planfunktion; länsarkitekt Ann-Mari
Svensson, Barbro Boström och Christer Svärd för hjälp vid kartläggningen av hanteringen med
detaljplaner. Tack även till Martin Sjödahl för synpunkter och råd vid skrivning av rapporten.

Luleå den 11 november 1998

Per Niska
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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att införa ett digitalt arkiv och ett datorbaserat system för
hantering och handläggning av detaljplaner vid planfunktionen vid Länsstyrelsen i Norrbottens
län. Hanteringen, handläggningen och arkiveringen av detaljplaner har kartlagts för att
undersöka hur ett digitalt system skulle kunna se ut. Vidare har de mest förekommande
frågorna och de troliga sökvägar av detaljplaner sammanställts.

Utifrån kartläggningen av detaljplanehanteringen har en datamodell designats för arkivering av
digitala planer. Planerna lagras som ytor i shapeformatet. Planerna lagras kommunvis i lokalt
koordinatsystem med två olika lager. Ett lager med samtliga planer, dvs. utsläckta1 och
gällande planer samt ett lager med enbart gällande planer.

Till varje plan lagras ett antal attribut i en tabell. Planernas plankartor, planbeskrivning,
planbestämmelser, genomförandebeskrivning och illustration lagras som scannade rasterbilder.
Plankartorna georefereras2 för att möjliggöra sampresentation av annan geografisk
information.

Funktionerna för att digitalisera och attributsätta detaljplaner är byggda i ArcView. ArcView
valdes för att programmet har funktioner för att digitalisera och redigera shapefiler. ArcView
används också i stor utsträckning på Länsstyrelsen och är en väl inarbetade programvara.

Det visade sig att noggrannheten inte blir tillräcklig när man digitaliserar detaljplaner från
papper. De digitala planerna bör således i första hand konstrueras utifrån gällande digital
primärkarta.

Presentationssystemet konstruerades i Visual Basic med MapObjects. Med dessa verktyg är
det lätt att skapa skräddarsydda funktioner som presentationer för en applikation. Det är även
lättare att skapa kopplingar till andra program i Visual Basic än i ArcView.

Utifrån arbetet drogs följande slutsatser:

• Den nuvarande hanteringen kan rationaliseras avsevärt med relativt sett enkla medel.
Prototypen som har tagits fram svarar i stort sett på alla frågor som berör detaljplaner.

• Att digitalisera plankartorna från papper ger inte tillräcklig noggrannhet.
• För att noggrannheten skall öka bör inte en detaljplan enbart representeras som en yta.

Ytterligare linjer från plankartan kan läggas till för att förbättra kvalitén.
• Att ha två lager, ett med gällande och ett med alla planer möjliggör att kunna göra

historiska utsökningar.
• Detaljplanerna bör lagras kommunvis i lokala koordinatsystem för att undgå en

transformation.
• Scannade plankartor lagras i bitmapformatet.

                                               
1 Utsläckt, en plan som upphört att gälla.
2 Georeferera, att passa in en bild i ett koordinatsystem
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Abstract
The purpose of this master thesis is to introduce a digital archive and a computer based system
to store the town plans at the County Administration of Norrbotten.

How town plans are stored and the current state of the handling has been described to find out
how a computerbased system could be designed. The most common questions and the way
people want to search information has been compiled.

A database has been modelled where the detailed plans will be stored. The detailed plans will
be stored as surfaces in the shapeformat. There will be two layers, one with current plans and
one with all plans. With these two layers it is possible to show the current plans and also to do
historical searches. Every muncipality will have theirs own layers of plans.

Every detailed plan has a number of attriubutes stored in the database. Other documents, such
as maps and descriptions will be scanned and stored as raster images. The maps of the detailed
plans have been geocoded for coregistration with other geographical data.

The application for digitising detailed plans was built in ArcView. ArcView was choosen
because the program has functions to digitize and edit shapefiles. ArcView is also already in
use at the County Administration.

The result of digitizing process was not overall satisfying. The accuracy is not good enough
when plans are digitized from papermaps. To get sufficient accuracy the digital plans should be
constructed using the digital base map.

The application for searching and presentation was built using Visual Basic and MapObjects. It
is simple to create presentations with these tools. Another reason was the connection to other
programs.

The work gave the following conclutions:

• The current handling can be more efficient with rather simple tool.

• Digitizing papermaps does not give enough accuracy

• The detailed plans should not be represented by a surface only.

• The detailplans should be stored in two different layers. One with all plans and another
with only current plans.

• Every muncipality should store their plans in their own coordinatesystem.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Länsstyrelsens Planfunktion är ansvarig för att arkivera och ha hand om de ca 8000
detaljplaner som finns i planarkivet. I dagsläget sker all hantering av detaljplaner och
områdesbestämmelser praktiskt taget helt utan datorstöd. Detta medför att den nuvarande
hanteringen är tidsödande.

Samtliga detaljplaner arkiveras hos Länsstyrelsen, kommuner och Lantmäteriet. Denna
trippellagring medför att mycket tid går åt till hanteringen av detaljplaner.

Utvecklingen av datortekniken har medfört att datorer har blivit både billigare och kraftfullare.
Allt snabbare digital informationshanteringen har visat vägen för effektivare och rationellare
metoder för användningen av geografiska informations system. Det har blivit möjligt att
använda program för GIS på vanliga persondatorer.

Dessa faktorer ledde till att länsarkitekt Ann-Mari Svensson 1995 startade projektet
Planinformation på Länsstyrelsen i Norrbottens Län (Lundqvist, 1995). Hon insåg att det
borde gå att rationalisera den onödigt krångliga hanteringen av detaljplaner med hjälp av GIS.

Under 1995 gjorde Anna Lundqvist en kostnadsnyttoanalys på ett tänkt system. De slutsatser
som drogs av det arbete var bland annat att det skulle vara mer lönsamt om flera kommuner
gick med i projektet (Lundqvist, 1995). På grund av personalbrist inom Länsstyrelsen låg
projektet stilla i mer än ett år. Det fanns inte tid för den dåvarande personalen att ge stöd och
hjälp åt någon som skulle kunna bygga ett system.

Under 1997 startade projektet på nytt då Johan Hagland lade fram uppgiften att bygga ett
system som ett förslag till examensarbete.

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att ta fram en databasmodell för lagring av detaljplaner och att
utveckla en prototyp för ett system för inmatning och presentation av data.

Målet är också att redovisa de problem som uppstod och hur dessa kan lösas eller undvikas.
Prototypen skall sedan introduceras som ett verktyg i detaljplanehanteringen.

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till att endast behandla Länsstyrelsens roll i planhanteringen. Den
geografiska avgränsningen är Luleå och Piteå kommuner.

Utgångspunkten är att digitalisera de befintliga detaljplanerna i arkivet och utgå ifrån att nya
detaljplaner levereras i pappersformat. I framtiden kommer antagligen detaljplanerna levereras i
digital form av något slag. Hur då dessa skall tas om hand och om detta medför problem har
behandlats ytterst minimalt. Det har bara konstaterats att om detaljplaner levereras digitalt
stöter man på nya problem som vilka format dessa är i och hur dessa skall placeras i en karta
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Alla 8000 detaljplaner digitaliseras inte inom ramen för detta examensarbete. Endast ett antal
detaljplaner i centrala Luleå och Piteå har digitaliserats för att utveckling av systemet skall
kunna ske.

Presentationssystemet är ej ämnat att svara på frågor som rör planernas geografiska
utbredning. Man kan f.n. inte få svar på frågor av typen ”Vilka detaljplaner rör
skogsområden?” eller liknande.

1.4 Tidigare projekt med GIS inom planhantering
I Sverige har enligt Johan Hagland på Länsstyrelsens planfunktion inget liknande projekt inom
detaljplanehanteringen genomförts.

LM GIS i Luleå gjorde vissa tester rörande hanteringen av detaljplaner under 1995. Man
digitaliserade ett antal planer från Piteå kommun och lagrade dessa i som regioner i
ARC/INFO. För att söka och presentera information användes ArcView. Funktioner som man
bland annat undersökte var att kunna peka på en plan och visa plankartan samt att peka i
kartan och visa kopplade textdokument.

I testet lagrades detaljplanerna som ytor i shapeformatet. Förutom planens yta lagrades även
samtliga linjer och gränser. Planerna byggdes upp utifrån gällande primärkarta. Noggrannheten
blev mycket hög men man misslyckades med att visa planbeteckningar i kartan och skalan i
ArcView. Vidare försökte man skapa historiska teman via utsökningar.

Synpunkter och slutsatser från LM GIS tester var bland annat att om varje detaljplan sparas
som ett tema blir antalet teman följaktligen mycket stort. Om planerna sparades i ett eller ett
fåtal teman skulle det i sin tur medföra problem med överlappning. LM GIS ansåg att det bästa
vore att upprätta ett skikt med gällande planer.

Länsstyrelsen i Dalarnas Län har inget system för detaljplaner men skapar regionala
underlagsplaner ned hjälp av ARC/INFO. Inga detaljplaner digitaliseras men man kan se att
detaljplaner gäller för vissa områden. Många kommuner i Dalarnas län skapar sina detaljplaner
digitalt men något system för att söka efter detaljplaner finns inte.
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2 Metodbeskrivning

2.1 Metod för systemutveckling
Metoden för systemutvecklingen bygger inte på någon känd metod. För uppgiften har istället
en särskild metod utvecklats.

Tidigare erfarenheter inom systemutveckling har visat att en bra start är att utreda hur
organisationen fungerar och hur den arbetar med uppgiften. Denna sammanställning är sedan
en god grund för att utvecklingen av ett GIS som blir smidigt och rationellt.

2.2 Beskrivning av informationsbehov
Befintliga rutiner för handläggningen av detaljplanerna har studerats (nulägesanalys). Även
förväntade mål med det nya systemet beskrivs (målanalys). Dessa analyser ligger sedan till
grund för den efterföljande beskrivningen av informationsbehov och behov av bearbetning.

2.3 Utformning av system

2.3.1 Databas
Utifrån analysen av informationsbehovet har en gemensam datamodell upprättats och
implementerats i en databas.

2.3.2 Uppbyggnad av registreringssystemet
När en datamodellen var färdig har arbetet med att bygga en applikation för att registrera data
påbörjats.

2.3.3 Uppbyggnad av presentationssystemet
För att kunna få svar frågor kring detaljplaner och kunna presentera informationen i databasen
har ett speciellt presentationssystem byggts.

2.3.4 Verktyg
Applikationen skapas i ArcView och i Visual Basic med MapObjects. Då applikationen skall
kunna digitalisera shapefiler, registrera nya detaljplaner och även presentera information
används produkterna för olika funktioner.

2.3.5 Systemering och programmering
Funktionsanalysen, dvs vilka funktioner som systemet skall innehålla, har legat till grund för
dess realisering. Funktionerna har brutits ned i mindre bitar och lösts var för sig. Systemet har
byggts upp genom att funktionerna lagts till allt eftersom de utvecklats. Designen har under
utvecklingen ändrats utifrån synpunkter och tester av personalen på planfunktionen.



4

Figur 2.1 Arbetsgång vid systemeringen.

2.4 Dokumentation
Dokumentationen har skett under hela arbetet. Detta för att få med alla problem och lösningar
som stöts på.
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3 Hantering av detaljplaner idag

3.1 Beskrivning av detaljplaner
En detaljplan är ett instrument för kommunerna att genomföra byggnadspolitiken. Detaljplaner
används vid större förändringar och skall ge en bild av markanvändningen och redovisa
användningen av gator, allmänna platser kvartersmark och vattenområden för att nämna några.
Vidare ger detaljplaner även en bild hur miljön förändras eller bevaras.

En detaljplan består av ett antal olika handlingar.

• En plankarta visar det geografiska området för en detaljplan.

• Planbestämmelser ger tillsammans med plankartan information om hur planen skall
användas och förklarar plankartans innehållsförteckning.

• Planbeskrivningen ger syfte och huvuddragen för planen.

• Genomförandebeskrivning beskriver hur planen skall genomföras och hur lång
genomförandetiden är. Denna är vanligtvis 5 – 15 år.

• Illustration är en skiss som visar hur området kommer att se ut efter det att planen
genomförts.

• Ett faktablad innehåller de uppgifter om detaljplanen som skickas till Boverket. Se bilaga 1.

Figur 3.1 Exempel på detaljplan
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Utöver dessa finns även handlingar som berättar om vem som har handlagt planen och vilka
beslut som togs innan planen antogs.

3.2 Arbetsgång
Kommunen är ansvarig för att framställa och anta detaljplaner. När kommunen har gjort ett
förslag på en detaljplan skickas denna till Länsstyrelsen för samråd. Under denna tid, tre
veckor, ger Länsstyrelsen kommentarer om planen och eventuella förslag på ändringar.

Alla handlingar och dokument, inklusive detaljplaner, som inkommer till Länsstyrelsen får ett
diarienummer. Diarienumret sparas sedan i ett diarieföringssystem (diabas).

Exempel på uppgifter om detaljplaner som nås via diarienumret är vem som har handlagt
planen, hur länge och när den var på utställning samt vilka åtgärder som gjordes på planen
innan den vann lagakraft.

Efter samrådet reviderar byggnadsnämnden planen efter de eventuella kommentarer och
yttranden som gjorts under samrådet.

Figur 3.1 Handläggning av detaljplaner

Efter samråd beslutar byggnadsnämnden att planen skall ställas ut. Planen placeras på en
utställning. Under utställningen , som även den pågår i tre veckor, kan ytterligare besvär och
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synpunkter lämnas om planen. Även markägare och andra sakägare kan lämna synpunkter.
Eventuella överklaganden lämnas till Länsstyrelsen.

När utställningstiden är slut beslutar byggnadsnämnden om att anta planen. Kommunen skickar
därefter ett exemplar av planen, dvs. plankarta, planbeskrivning, planbestämmelse och
genomförandebeskrivningen till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utfärdar sedan ett laga-kraft-
bevis. Länsstyrelsen har ansvaret att hålla ett arkiv över antagna planer och
områdesbestämmelser.

Då detaljplanen vunnit lagakraft och Länsstyrelsen får det antagna exemplaret får den ett nytt
diarienummer. Det är detta nummer som används för arkivering och registrering.

Antalet planer som kommer till Länsstyrelsen har på senare år sjunkit. Under 1997 inkom
ungefär 100 planer.

3.3 Arkivering
När den antagna detaljplanen kommer till Länsstyrelsen får den ett aktnummer och
planhandlingarna, såsom yttranden och liknande, arkiveras. Aktnumret är ett löpnummer som
är bundet till varje kommun. Plankartan lagras i ett kartskåp och övriga handlingar i ett
mappskåp. På en översiktskarta markeras plangränsen med  färgpenna och planens beteckning
anges.Genom att äldre och utgångna planer finns på översiktskartan kan denna bli svår att
tyda. Om den blir alltför otydlig gör man en ny sådan.

Figur 3.2 Dagens översiktkarta

Länsstyrelsen rapporterar sedan uppgifterna om den nya planen till boverket via ett så kallat
faktablad. Faktabladet innehåller informationen om t ex markandvändning, planområdets yta
och laga-kraft-datum. Se bilaga 1.
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Genom dagens system kan en plan sökas geografiskt via översiktskartan eller via kvarters- och
områdesnamn. Den icke geografiska utsökningen sker via planbeteckningen eller laga-kraft-
datum.

3.4 Handläggning av detaljplaner på Lantmäteriet och kommunerna

3.4.1 Lantmäteriet
Lantmäteriet har en bestämmelsekarta där detaljplanerna och områdesbestämmelserna ingår.
De är också  ansvariga för att registrera detaljplanerna i fastighetsdatasystemet.

3.4.2 Kommunerna
Hos kommunerna finns en pärm där planernas beteckning och laga-kraft-datum förs in i
löpande nummerordning. Man för även planerna kvarters- och områdesvis. Kommunerna har
även de en översiktskarta. Till skillnad från Länsstyrelsen suddar kommunerna ut äldre planer
som inte längre gäller (Lundqvist, 1995).

3.5 Personalåtgång till handläggning av detaljplaner
Handläggningen av detaljplaner och områdesbestämmelser på Länsstyrelsen sköts idag av 4
personer. En halvtidstjänst går åt till handläggandet och arkiveringen av nya detaljplaner när
dessa kommer till Länsstyrelsen. De som arbetar med planerna anser att det nuvarande
systemet är tidsödande men att det fungerar ganska bra.

3.6 Nyttjare av ett digitalt system

3.6.1 Nyttjare inom Länsstyrelsen
Användare av planinformationen är i huvudsak de personer som på Länsstyrelsen arbetar med
planhantering. Exempel är länsarkitekt, handläggare och kartritare.

Även andra än dessa på Länsstyrelsen kan ha nytta av planinformationen.
Miljöskyddsfunktionen är exempelvis intresserade att titta bakåt i tiden för att till exempel se
vad för slags industri som legat på en viss plats för att spåra farliga utsläpp.
Kulturmiljöfunktionen kan vara intresserade av att titta tillbaka i tiden för att kartlägga hur en
stadsdel förändrats.

Detta medför att det finns ett intresse av att också arkivera planer som sedan länge upphört att
gälla.

3.6.2 Nyttjare utanför Länsstyrelsen
Exempel på intressenter utanför Länsstyrelsen är privatpersoner, statliga verk eller exploatörer
av olika slag. Privat personer vill exempelvis veta vad som gäller för deras tomt beträffande
byggnadslov och liknande.

3.7 Frågor och sökvägar
De vanligaste frågor som rör detaljplaner rör vilka planbestämmelser som f.n. gäller för ett
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område eller ett kvarter. Men som ovan nämnts kan frågor av historiskt karaktär också vara
intressanta.

De flesta intressenter anser att en geografisk utsökning är den mest användbara. Att söka efter
ett kvarter eller en titel kan ibland vara användbart om man inte är säker på den geografiska
placeringen.



10

4 Registrering och lagring

4.1 Val av program och programspråk
Val av verktyg och programspråk var till stor del redan bestämt innan detta examensarbete
påbörjades. Länsstyrelsen satsar sedan flera år på ESRI´s produkter som t.ex. ARC/INFO,
ArcView och MapObjects. Redan under 1995, då vissa tester gjordes inom projektet
Planregister, användes ARC/INFO och ArcView.

Alternativ till ArcView och MapObjects hade t.ex. varit MapInfo eller Map-X. Dessa verktyg
har liknande funktioner som ESRI’s produkter och skulle säkert fungera bra. Men då
Länsstyrelsen har bestämt sig för att använda ESRI’s produkter har dessa verktyg inte
studerats närmare.

En första analys av problemställningen visade att verktygen ArcView och MapObjects skulle
kunna motsvara kraven. Tidigare erfarenheter visade också att ESRI-produkterna skulle kunna
lösa de problem som har identifierats.

4.2 Program och programspråk
Applikationen för registrering utformas i ArcView och dess programspråk Avenue. I ArcView
skapas användargränssnitt för funktioner och som gör det lätt att digitalisera och attributsätta
detaljplaner.

ArcView används till registreringsdelen för att programmet redan har funktioner för bland
annat digitalisering och redigering av shapefiler. Att skapa sådana funktioner i Visual Basic
med MapObjects är möjligt men tidsödande.

ArcView finns installerat hos större delen av personalen på planfunktionen och övriga
Länsstyrelsen. Kunskap och kännedom om programmet finns, det skulle inte behövas någon
längre utbildning om hur ett tillägg för registrering av detaljplaner fungerar.

De flesta av dagens PC är kraftfulla nog för att ArcView skall fungera tillfredsställande. I och
med detta behövs ingen ny utrustning införskaffas för applikationen.

4.3 Lagring av geografiska data
En detaljplans geografiska utbredning lagras som en yta i form av en shapefil. Övriga linjer som
tillhör en detaljplan, till exempel användningsgränser, lagras inte. Planerna kommer att lagras i
ett och samma lager. Att spara varje plan för sig som en unik fil är inte särskilt lämpligt.
Mängden filer skulle inte bli särskilt lätthanterligt.

4.3.1 Beskrivning av shapeformatet
Shapefiler är ett enkelt, icketopologiskt format för den geometriska redovisningen av
geografiska objekt. Detta format är skapat av ESRI som tillverkar ArcView och MapObjects.
Till geometrin kopplas en så kallad dbasefil där attributen lagras. Shapeformatet passar bra till
detaljplaneapplikationen bland annat för att planerna aldrig har sådan stor geografisk
utbredning att man behöver ta hänsyn till dess topologi.
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En annan fördel är att både ArcView och MapObjects hanterar och ritar shapefiler mycket bra.

4.3.2 Digitalisering
När en detaljplan skall digitaliseras placeras den på ett digitaliseringsbord. Planen tejpas fast
eller fastsätts på annat sätt. Sedan anger man minst 4 stycken koordinatpunkter från kartan.
Detta för att överföra kartans koordinatpunkter till det program man använder. Programmet
anger sedan hur stort det kvadratiska medelvärdesfelet efter det att man digitaliserat de 4
koordinatpunkterna. ArcView anger som standard ett maxfel på 4 inches, ungefär 120 cm. Om
felet är större än detta måste registreringen av kontrollpunkter göras om. Vid digitalisering och
attributsättning får planerna sina identifieringsnummer. Detta nummer är en kombination av
kommunkoden och Länsstyrelsens Aktnummer. En detaljplan med aktnummer 747 och som
gäller ett kvarter i Luleå tilldelas id 80747.

4.3.3 Koordinatsystem
Ett problem vid digitalisering av plankartor är att plankartorna ibland är ritade i kommunernas
lokala koordinatsystem. Luleå har endast ett lokalt koordinatsystem, RT 38 5.0 gon öst, medan
Piteå har däremot fem olika koordinatsystem.

Om en applikation skall kunna visa hela länets detaljplaner i en och samma karta måste
plankartorna transformeras till ett för riket gemensamt system t.ex. RT 90 2.5 gon väst.

Personalen på planfunktionen anser inte att det är viktigt att kunna visa länets alla detaljplaner i
en och samma karta. Den mest sannolika sökvägen och tillvägagångssättet när man letar
information som rör detaljplaner är att man vill söka i ett speciellt område. Att zooma ner från
länskartan till den kommun man är intresserad av anses inte funktionellt.

Således lagras detaljplanerna kommunvis i lokala koordinatsystem. För att söka efter
detaljplaner väljs då först den kommun man är intresserad varefter sökning inom kommunen
sker.

4.3.4 Fel i plankartorna
Plankartorna innehåller en del fel och detaljer som försvårar digitaliseringen.

De koordinatkryss som är placerade på plankartan stämmer inte alltid. I vissa fall har rutnätet
flyttats i både x- och y-led. När inga datorer användes för framställningen av plankartor, hade
man koordinatsystemens rutnät på plaster. Om den som gjorde en plankarta slarvade kunde
koordinatsystemet hamna fel. I ett fall misstämmde x-koordinaterna med över 5000 meter.

Ibland har koordinatsystemet varit korrekt men koordinatkryssen har angivits slarvigt. Det som
skulle ha varit 80500 blev i stället 90500. Sådana fel upptäcks vanligen ganska fort, men är
störande och fördröjer arbetet.

Några plankartor saknar koordinatkryss. För att digitalisera en sådan karta kan man jämföra
med andra plankartor som ligger i närheten och ta koordinater från dem. I och med denna
metod sjunker noggrannheten för just den detaljplanen.

Andra faktorer som inte kan kallas för fel men som påverkar digitaliseringen är olika detaljer i
plankartorna. Placeringen av plangränsen är vanligen tre millimeter innanför en streckad linje
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men detta kan variera mellan olika detaljplaner. Sådana detaljer indikerar att den som
digitaliserar planerna bör ha kunskaper och erfarenheter av detaljplaner för att rätt kunna tolka
och förstå plankartorna.

Den mest förekommande skalan är 1:1000. I några fall har andra skalor förekommit.

En annan faktor som påverkar noggrannheten är kvalitén på pappret som plankartan är ritad
på. Alla plankartor har en plastflik påklistrad för att kunnas hängas upp i planarkivet. Denna
kan göra pappret buckligt och när planen skall digitaliseras går den inte att få helt slät. Detta
ger upphov till variationer på några millimetrar. Med en skala på 1:1000 kan felet alltså bli
några meter.

4.3.5 Problem med mjuk- och hårdvara
Som program för digitalisering har ArcView använts med ett digitaliseringsbord av typen
Altek.

ArcView har visat sig vara ganska ineffektivt vid digitalisering. Det är svårt att korrigera
digitaliseringen om man gjort något misstag. Ofta måste ArcView startas om för att
digitaliseringen skall kunna fortsätta.

4.3.6 Åtgärder för att förbättra noggrannheten
Med tanke på ovan nämnda felkällor är det i stort sett omöjligt att få en felfri digitaliserad
plankarta. Det finns dock några metoder som förbättrar noggrannheten.

4.3.7 Redigera ytan i efterhand
Ett sätt att förbättra noggrannheten är att i efterhand kontrollera den yta som har skapats. Man
jämför kanter och linjer och ser om de överensstämmer med primärkartan. De fel som påträffas
korrigeras genom att ytans linjer eller hörn flyttas så att de ligger rätt jämnfört med kartan.
Metoden går snabbt och är mycket enkel.

Det skall påpekas att det med denna metod är svårt att få en exakt överensstämmande mellan
plankarta och primärkarta.

4.3.8 Skärmdigitalisering
Skärmdigitalisering är en metod för att direkt på skärmen skapa en shapefil. Med detta sätt
slipper man problemen med olika koordinatsystem och felen i plankartorna. Man måste dock
även med denna metod korrigera ytan i efterhand.

Äldre detaljplaners kartor kan stämma dåligt med den aktuella primärkartan. Detta medför
svårigheter att digitalisera rätt och detta talar för att den som digitaliserar bör vara förtrogen
med detaljplaner för att kunna tolka plankartorna korrekt.

4.3.9 Skapa ytor utifrån gällande primärkarta
I stället för att digitalisera plankartorna från kan man konstruera ytor utifrån den primärkarta
man använder sig av. Då stämmer den digitala detaljplanen exakt med kartan.

Denna metod har ett antal nackdelar. Den som skall sköta digitaliseringen måste kunna
ArcView bra och även vara väl insatt i hur den digitala kartan är uppbyggd. Personen  måste
exempelvis kunna släcka vissa lager i ett tema från kartan etc.
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4.3.10 Skapa ett lager med gällande planer
Både gällande och utsläckta detaljplaner lagras i det historiska lagret. Detta lager skapas först.
För att man inte skall behöva digitalisera arkivets samtliga planer i turordning sorteras
shapefilen i efterhand. Detta sker via ett script som skapar en ny shapefil där planerna ligger i
aktnummerordning.

Utifrån detta historiska lager klipps de utsläckta planerna bort. Det är planer som ligger under
en annan eller andra planer. Skapandet av ett lager med gällande planer är gjort med ArcViews
standardfunktioner. För att ta bort underliggande planer markeras de lager som överlappar
andra med markören.

Slutprodukterna är ett lager med samtliga planer och ett lager med gällande planer

Figur 4.1 Principskiss över hur lagrena skapas

4.4 Lagring av attribut

4.4.1 Attribut till detaljplanerna
De attribut som skall tillhöra en detaljplan är ett urval från Faktabladet, se bilaga 1.

• Titel
• Kommun
• Diarienummer
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• Länsstyrelsens aktnummer
• Lantmäteriets aktnummer
• Kommunens aktnummer
• Lagakraftdatum

Dessa uppgifter är ett minimum för att få väsentlig information om en detaljplan. Att utöka
innehållet med ytterligare fakta från faktabladet är möjligt. För examensarbetet är dock de här
redovisade uppgifterna tillräckliga för att kunna testa systemet.

4.4.2 Problem med shapefiler
Till en shapefil hör en så kallad ”virtual table” där geometrin och objektens idnummer sparas.
Tabellen kan utökas med ytterligare information. Det är fullt möjligt att spara attributen till
detaljplanerna i den virtuella tabellen. Det kan dock uppstå problem med denna metod. Om
man ändrar data eller kanske av misstag tar bort ett fält med data kan shapefilen förstöras.
ArcView kan då inte läsa shapefilen eftersom geometrin finns kvar men inget data kopplat till
den.

För att undvika detta problem lagras endast idnumret i shapens attributtabell. Trots att
detaljplanerna lagras kommunvis  innehåller tabellen med attributdata samtliga kommuners
detaljplaner.

Figur 4.2 Exempel på hur attributdata skulle kunna sparas Figur 4.3 Attribut till detaljplanerna

4.4.3 Problem med tabeller
Attributtabellen skall gå att läsa i ArcView, i en Visual Basic applikation och i ett
databasprogram. En dbasefil kan hanteras av samtliga ovanstående program och är således ett
lämpligt format att använda. Problem kan dock uppstå beroende på det program som skapar
tabellen.

Den metod som visat sig vara mest lämplig är att skapa tabellen i ArcView. Sedan exporteras
den för att kunna läsas i Access eller något annat databasprogram och av Visual Basic.
Problem uppstår dock då med å, ä och ö. Dessa tecken blir fel utanför ArcView. En
korrigering får göras i det databasprogram man använder.

4.4.4 Databasprogram
Under utvecklingen har attributtabellen lagrats i Access. När alla detaljplaner från arkivet skall
lagras digitalt har inte Access tillräcklig kapacitet då programmet inte kan lagra databaser
större än 1 gigabyte. Länsstyrelsen använder sig idag av Informix för databashantering. När
arkivets samtliga planer skall digitaliseras bör det färdiga digitala arkivet lagras i Informix.
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4.5 Lagring av scannade dokument
Det är tänkt att alla handlingar som inkommer till Länsstyrelsen ska scannas och lagras i Diabas
och FAM. Detta gäller även de detaljplaner som vunnit lagakraft. De dokument som skall
lagras digitalt är:

• Plankarta
• Planbeskrivning
• Planbestämmelser
• Genomförande
• Illustration

FAM står för Flexibel Arkiv Modul och är ett system för att scanna, lagra och presentera
dokument. FAM består av i stort sett av modulerna FAM/Capture och FAM/Viewer.
FAM/Capture används för att scanna och lagra dokument medan FAM/Viewer används för att
visa dokument. Presentationsdelen använder sig av FAM/Viewer när de scannade dokumenten
skall visas.

4.5.1 Datamodell
Datamodellen illustreras av figuren nedan där texter med fet stil är primära nycklar:

Figur 4.4 Datamodell

Detaljplan är den tabell som innehåller attributdata.

Gällande planer och Alla planer är shapefilernas attributtabell. De innehåller endast
planernas ID.

Diabas beskriver kopplingen till Länsstyrelsens diarieföringssytem.

FAM visar kopplingarna till de dokument som skall lagras i FAM.

4.5.2 Format på scannade dokument
Valet av filformat på bilderna har stått mellan JPEG och bitmap. JPEG-formatet är ett
komprimerat format och filerna blir små. Bitmap-formatet tar betydligt större plats men stöds
av fler program.

Det finns en önskan om att kunna georeferera de scannade plankartorna. MapObjects version
1.2 som använts under utformningen av presentationssystemet stödjer endast bitmap-formatet.
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4.5.3 Hård- och mjukvara vid scanning
All scanning ärgjord med en så kallad flatbäddsscanner. Storleken på denna är något större än
en A4-sida och då en plankarta oftast är ritad i A3 format medför detta vissa problem. En
scanner av större storlek krävs således för uppbyggnad av databasen med 8000 detaljplaner.
För en eventuell korrigering av bilderna krävs ett bildprogram.

4.5.4 Georeferering av bilder
För att placera en bild på en karta krävs det att man georefererar bilden. En bild är lagrad som
rasterdata där varje cell i bilden har ett rad- och ett kolumnnummer. Ett objekt i en shapefile
däremot är lagrad i markens koordinatsystem. För att kunna lägga in en bild i en karta måste en
transformation mellan de olika formaten ske. Transformationen kallas georeferering.

Information om denna transformation lagras i en så kallad world-fil eller världsfil. Denna fil
sparas på samma plats som bilden. När sedan bilden läses in i ArcView eller en MapObjects
tillämpning hamnar den på rätt plats.

4.5.5 Program för georeferering
För georefereringen till denna uppgift användes ett program som kallas TAS, eller Total
Alignment System. Detta är utvecklat av Civitas Systems och är ett enkelt program för
georeferering av bilder i ArcView. Programmet fungerar som ett tillägg  till ArcView och ger
ett antal funktioner för att flytta och georeferera bilder. I detta examensarbete har den
scannade bilden av en plankarta georefererats för att kunna placera denna tillsammans med
kartan.

Figur 4.5 Exempel på en scannad detaljplan som lagts in i kartan

Genom att placera plankartan i kartbilden får man således information som inte lagras som
attributdata till detaljplanen.
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Figur 4.6 Översikt av  registreringssystemet
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5 Presentationssystemet

5.1 Om presentationssystemet
Presentationssystemet skapades med programspråket Visual Basic och MapObjects från ESRI.
MapObjects är en samling komponenter som används för att göra kartapplikationer. Ett
program som har utvecklats i MapObjects är licensfritt och fungerar på en PC med Windows95
eller NT.

Till skillnad från ArcView måste man med dessa verktyg bygga upp en applikation från
grunden. Man kan skapa specifika funktioner för ändamålet och skala bort funktioner som inte
är nödvändiga. Användargränssnittet blir skräddarsytt och kan göras så enkelt som möjligt.

En viktig detalj som talar för att använda MapObjects med Visual Basic är kopplingen till FAM
och Diabas. Att bygga en applikation i Visual Basic som klarar av att starta och visa en bild
med hjälp av FAM är ganska enkelt. Det är betydligt krångligare att starta andra program från
ArcView än från Visual Basic.
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Det första användaren ser när presentationssystemet startas är en karta över Norrbottens län.
På den finns enbart kommunerna markerade.

Figur 5.1 Startbild i presentationssystemet

Genom att klicka på någon av kommunerna öppnas fliken som från början är märkt kommun. I
den visas primärkartan över vald kommun.
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Figur 5.2 Fliken ”Kommun” med primärkarta över Luleå kommun

5.2 Funktioner

5.2.1 Kartfunktioner
Applikationen har vanliga kartfunktoner som zooma in, zooma ut och panorering. Det är också
möjligt att zooma ut till hela kartan. Bredvid kartan visas den aktuella skalan samt x- och y-
koordinater.

Zooma in    Sök med rektangel    Sök i punkt

Panorera    Zooma ut helt    Zooma ut

Figur 5.3 Kartfunktioner

5.2.2 Sökfunktioner
Att söka efter detaljplaner kan gå till på två olika sätt. Antingen söker man efter detaljplanens
attribut som till exempel aktnummer eller titel, eller så söker man geografiskt genom att peka i
kartan.
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Figur 5.4 Söktexter och funktionsknappar

Genom att fylla i någon eller några av söktexterna och sedan trycka tangenten Enter eller
trycka på knappen ”Sök” söker systemet fram de detaljplaner som matchar sökningen.
Eventuella träffar placeras sedan i tabellen, se figur 5.5  och i kartan, se figur 5.2.

Figur 5.5 Tabell för presentation av sökresultat

Ett exempel på sökning är om någon vill söka efter detaljplaner som innehåller ordet ”Svanen”
i titeln. Resultatet presenteras i tabellen där fältet Titel blir gulfärgad. I Kartan visas
detaljplanens geografiska utbredning som en yta, även den gul.

Eftersom detaljplanernas ytor lagras kommunvis och attributdatat ligger i samma tabell är en
begränsning av sökning i attributen gjord. Endast de planer som ligger i aktuell kommun och
matchar sökningen presenteras.



22

Figur 5.6 Presentation av detaljplan

Det andra sättet är att söka i kartan genom att rita en rektangel runt det område man är
intresserad av eller peka i en punkt.

Då man söker genom att ange en rektangel får man ofta flera träffar. Samtliga träffar placeras i
tabellen där den första instansen färgas gul. Detta är den enda plan som redovisas på kartan.
För att visa övriga planer i kartan pekar man på dessa i tabellen.
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Figur 5.7a Presentation av flera detaljplaner

Figur 5.7b Presentation av flera detaljplaner där den andra träffen är markerad.

De två andra funktionsknapparna, ”Rensa” och ”Skriv ut”, rensar tabellen och kartan från
detaljplaner samt skriver ut aktuell kartbild.

5.2.3 Kryssrutor
Under knapparna  till vänster finns två stycken kryssrutor.

Figur 5.8 Kryssrutor

Den i bilden markerade översiktskarta placerar alla gällande detaljplaner i kartan. Denna
funktion är till för att ersätta den översiktkarta som idag finns på papper.
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Figur 5.9 Översiktskarta. Planerna har här ritats fyllda för att synas tydligt.

Funktionen ”Plankarta i karta” är från början avaktiverad. Den placerar en detaljplans plankarta
i kartbilden.

5.2.4 Hotlinks
Då en sökning resulterat i en träff har de så kallade ”hot link” knapparna blivit aktiverade. En
hot link, eller även kallad ”aktiv länk”, är en funktion för att visa dokument som tillhör ett visst
objekt i kartan. Dokumenten kan vara texter med information eller en bild av något slag.

Figur 5.10 Hotlinks

Vid aktivering av aktiva länkar öppnas FAM/Viewer och respektive handling visas.

”Plankarta i karta”, se figur 5.12, placerar den hittade detaljplanens plankarta i kartan. Med
denna funktion och funktionen för att visa planbestämmelserna får man en detaljerad
beskrivning av hur planen skall användas.



25

Figur 5.11 Plankarta i kartbilden och planbestämmelsen öppnad i FAM/Viewer.

5.2.5 Radioknappar
Bredvid ”hot link” knapparna finns det två stycken radioknappar. Dessa är till för att kunna
visa den del av en detaljplan som gäller och även visa hur planen såg ut från början.

  

Figur 5.12a : Gällande detaljplan                 Figur 5.13b : Ursprunglig detaljplan

5.3 Utvärdering av applikation
Med denna applikation kan man snabbt och enkelt få fram information om detaljplanerna. Med
några få knapptryckningar når man information istället för att som idag leta i pappersarkivet.
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6 Diskussion och slutsatser

6.1 Granskning av arbetet
Målet med examensarbetet var att modellera en databas och programmera en prototyp för
registrering samt sökning och presentation. Dessa mål har uppfyllts även om det finns vissa
åtgärder att vidta innan systemet kan tas i drift.

Databasen är i dagsläget en Accessdatabas och inga dokument är lagrade i FAM. Strukturen på
databasen där detaljplanerna lagras kommunvis löser problemet med hanteringen av
kommunernas lokala koordinatsystem. Att ha ett lager med alla planer och ett med gällande
planer löser problemen med att både kunna se gällande planer och göra historiska utsökningar.

Registreringsdelen har inte blivit så genomarbetad som den egentligen borde. Funktionen för
att först sortera planerna i aktnummerordning finns men den skapar en helt ny shapefil och man
måste skriva över den befintliga filen. Lagret med gällande planer skapades för hand med
ArcViews standard funktioner. Detta är tidsödande om man har många detaljplaner i lagret.

Eftersom arbetet utgick ifrån att digitalisera befintliga detaljplaner har ingen tanke ägnats åt att
detaljplanerna i framtiden mest troligt kommer att levereras i någon digital form.

Presentationssystemet är det som det har ägnats mest tid åt. Trots detta visade de sista testerna
och visningen för personalen på planfunktionen att vissa brister finns. Att kunna visa samtliga
detaljplaner man fått vid en sökning och samtidigt placera dessa i kartan är exempel på
funktionalitet som efterlyses mest. Andra synpunkter var att visa planerna under kartan istället
för att ha dem över kartan.

Utökade funktioner för sökning efterfrågas. I dagsläget kan man exempelvis inte söka på
attribut efter en detaljplan om man inte vet i vilken kommun den ligger.

F.n. kan olika kartunderlag ej väljas.

6.2 Slutsatser
• Den nuvarande hanteringen kan rationaliseras avsevärt med relativt sett enkla medel.

Prototypen som har tagits fram svarar i mot de viktigaste kraven som berör detaljplaner.

• Att digitalisera plankartorna från papperskarta ger inte tillräcklig noggrannhet.

• För att noggrannheten skall öka bör inte en detaljplan enbart representeras som en yta.
Ytterligare linjer från plankartan kan läggas till för att förbättra kvalitén.

• Att ha två lager, ett med gällande och ett med alla planer löser problemet med att kunna
göra historiska utsökningar.

• Detaljplanerna bör lagras kommunvis i lokala koordinatsystem för att undgå en
transformation.
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• Scannade plankartor lagras i bitmapformatet.

6.3 Förslag och rekommendationer
Följande förslag har tillkommit utifrån synpunkter på applikationen av personalen på
Planfunktionen.

• Möjlighet att söka av detaljplaner i hela länet efterfrågas.

• Möjlighet att kunna välja bakgrundskarta efterfrågas.

• Automatiska funktioner i ArcView för att skapa lager med gällande planer detaljplaner
utifrån primärkartan.

• FAM och Diabas bör användas för lagring av dokument.

• Rutiner för underhåll och administration av databasen bör utformas.

6.4 Idéer och förslag för framtiden

6.4.1 Samarbete mellan kommunerna, Lantmäteriet och Länsstyrelsen
För att en hantering av detaljplanerna skall bli effektiv bör  kommun, Länsstyrelsen och
Lantmäteriet samarbeta.

Lantmäteriet och Metria skulle med sin kompetens och erfarenheter av bland annat ArcView
kunna bidra med funktioner för konstruktion av digitala planer utifrån primärkartan. Deras
kunskaper rörande projektioner och transformationer av kartor skulle vara till stor hjälp om en
transformering blir aktuell.

Då kommunerna är ansvariga för att framställa detaljplanerna borde dessa integreras i
projektet. Konsulterna som ritar planerna skulle kunna ge information om hur och i vilka
format digitala detaljplaner kan komma att skapas i framtiden.

6.4.2 SDE
SDE, som står för Spatial Database Engine, är ett tillägg till databashanterare av relationstyp
som utvecklats av ESRI. SDE gör det möjligt att lagra geografiska data i en vanlig databas
som till exempel Informix eller Oracle. Istället för att lagras geografiska data som mängder av
olika filformat som shapefiler och liknande sparar man dessa som data i en databas.

Systemet är lämpligt i nätverk där flera användare vill nå samma data samtidigt. SDE kan
också skräddarsys för applikationer med olika programspråk som C++ eller Visual Basic. SDE
är fullt kompatibel med ArcView och MapObjects.

Till SDE finns ett tillägg som heter SDE CAD Client. Med detta kan man även lagra CAD-filer
i en relationsdatabas och presentera dessa som geografisk data i ArcView, MapObjects mm.
Då kommunerna och konsulterna oftast ritar detaljplanerna i någon form av CAD-program
skulle detta kunna vara en lösning till att snabbt kunna visa en digitalt levererad detaljplan.
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Om ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Lantmäteriet och kommunerna genomförs skulle man
kunna lagra det digitala arkivet i en gemensam databas med SDE som server.

6.4.3 Internet
ESRI marknadsför också ett tillägg som heter Internet Mapserver. Detta gör det möjligt att
med till exempel Visual Basic och MapObjects skapa kartapplikationer för hemsidor på
internet.

Tillägget fungera enligt Client/Server modellen. Klienten, dvs. användaren skickar via en
webbläsare instruktioner som att zooma eller panorera. Utsökningen sker på servern där
resultatet presenteras i en Visual Basic/MapObjects applikation. Internet Map Server visar i sin
tur resultatet på internet som en bild på en hemsida.

För att i framtiden sprida information om detaljplanerna skulle denna teknik lämpa sig utmärkt.
Presentationsdelen skulle kunna redovisas på internet i en omarbetad version. Det enda som
användaren skulle behöva för att söka information om detaljplaner är en webbläsare.
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