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Förord 
 
För att erhålla en teknisk Magisterexamen i GIT fodras ett examensarbete på 20 poäng 
alternativt 2 examensarbeten på 10 poäng vardera. Examensarbetet skall utföras på D nivå 
inom GIT/ GIS området och visa på studentens förmåga att i praktiken tillämpa de kunskaper 
och färdigheter som förvärvats under studietiden. 
 
Jag har tidigare gjort ett examensarbete på 10 poäng där jag GIS-anpassade Översiktsplanen 
för Bengtsfors kommun. 
  
Detta arbete är på 10 poäng och har gått ut på att ta fram en datamodell i UML för 
detaljplanering. 
 
I denna rapport presenteras det examensarbete som jag utfört under våren 2002 vid ESRI 
Sweden AB i Falun. 
 
Handledare för examensarbetet var Lars Robertsson (ESRI).  Dessutom vill jag passa på att 
tacka alla de som ställt upp och svarat på frågor om detaljplaner samt kommit med synpunkter 
på mitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
Luleå den 24 maj 2002  
 
 
 
__________________ 
Martin Andrée
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Sammanfattning 
 
 
För att kunna implementera detaljplaner i kommunernas GIS och på ett effektivt sätt få en 
gemensam struktur på detaljplanerna som kan användas av både stat och kommun behövs det 
en gemensam datamodell och i slutändan en standard för hur detta skall göras. 
 
Målet med examensarbetet har varit att ta fram en datamodell för lagring och bearbetning av 
detaljplaner. Denna modell har sedan implementeras i UML och exporteras till ArcGIS där 
tester utförts för att se om de krav som ställs vid detaljplanering uppfylls av modellen. 
 
Objekten i en detaljplan har delats upp på fyra lager. Ett lager för 
planområdesytan där man lagrar plangränsen som en yta och lägger de 
attribut som hör till hela detaljplanen. Ett lager för markanvändning 
där man lagrar de ytor som begränsas av en användningsgräns och de 
attribut som hör till denna så som användnings koder m.m. Ett lager 
för egenskaps ytor, där lagras de områden som begränsas av en 
användningsgräns och information om vad det är för typ av 
egenskapsyta. Till denna yta kopplas det även en tabell där de olika 
egenskaperna som gäller inom ytan lagras. Dessutom finns det ett 
lager med planlinjer där egenskaper som staket, utfartsförbud m.m. 
lagras. 
 
Resultatet har lett fram till en objektsmodell i UML. Denna sedan har exporterats till MS 
Repository för att kunna importeras till en geodatabas i ArcGIS. Denna geodatabas har sedan 
använts i två fall för att utföra tester med verkliga detaljplaner för att se om det är möjligt att 
föra in dessa i denna modell. Testresultatet har blivit lyckat och med hjälp av modellen har 
två detaljplaner i geodatabasen skapats som innehåller samma information som detaljplanerna 
innehöll på papper. 
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Abstract 
 
To make it possible to implement detailed development plan in the municipality GIS, and 
make a common structure at the detailed development plans, which can be of use for both 
state and municipality in an effective way, there is need for a common data-model, and 
eventually a standard for how this is made. 
 
To day there is no such standard for the use of detailed development plans. And this is the 
reason why I, in my master thesis, present a supplier dependent model for ESRI Sweden AB 
to handle detailed development plans in ArcGIS. 
 
The objects in a detailed development plan have been divided into four 
layers. One layer for the surface of the plan-area, where you store the 
plan-border as a surface and placing those attributes who belongs to 
the complete detailed development plan. One layer for land use-area 
where you store those surfaces that are restricted by a usage - border 
and those attributes which this belongs to, like land use-codes et 
cetera. One layer for property areas, here stores those areas who are 
circumscribed by a property-border and information about what sort of 
property surface it is. There is also a connection between this surface 
and a table where the different property’s that apply within the surface 
are stored. Besides this there is one storage with plan-lines where 
qualities as fence, prohibition et cetera is stored. 
 
The result has lead to an object-model in UML, which later has been exported to MS 
Repository and then imported to a geodatabase in ArcGIS. This geodatabase has been applied 
in two cases to execute tests with real detailed development plans. The test-result of the test 
has been successful and with help from the model one been able to create two detailed 
development plans in the geodatabase, which contains the same information as the detailed 
development plans contained on paper.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
När användningen av ett visst område skall förändras upprättas vanligen en detaljplan. 
Planeraruppgiften består på detaljplanenivå att inhämta och avväga alla de motstridiga behov 
som kan finnas på det framtida nyttjandet. Detaljplanen blir sedan ett bindande juridiskt 
dokument som ligger till grund för bygglovshanteringen. Digital lagring och bearbetning av 
data för samhällsplanering har förekommit under lång tid. Det gäller i form av statistik och 
prognosmodeller över befolkning, sysselsättning, bostadsbestånd, trafik m.m. Men även 
bearbetning av rumsliga data med användning av CAD och GIS förekommer sedan mitten av 
1990-talet.  
 
I dagsläget görs de flesta detaljplaner i CAD, ett problem med detta är att planen endast är 
gjord för att vara en pappersprodukt och blir svåranvänd i kommunernas övriga GIS. På grund 
av detta sitter flera kommuner och digitaliserar in detaljplanerna i sitt GIS efter det att dom 
har vunnit laga kraft.  
 
Eftersom ArcView/ArcInfo är väl spridda GIS programvaror på kommunerna idag så har 
flertalet kommuner vänt sig till ESRI för att se vilka möjligheter det finns för att kunna 
använda sig av GIS redan då man upprättar en detaljplan. 
 
Efter att geodatabaser introducerades i samband med ArcInfo 8 så har det blivit möjligt att 
arbeta med subtyper, sätta upp regler för hur data är beroende av varandra och styra domäner 
som bestämmer vilka olika attribut som är tillåtna. För att förenkla och få fram en 
standardiserad hantering av detaljplaner i ArcGIS så har ESRI beslutat att ta fram en sådan 
geodatabas för detaljplaner.  
 
Med hjälp av UML (Unified Modeling Language) kan man skapa en datamodell som kan 
exporteras till ett repository och sedan läsas in i ArcCatalog. Genom att distribuera ett sådant 
repository via internet så kan användarna själva läsa in den i ArcCatalog för att skapa sina 
egna geodatabaser. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att skapa en datamodell för detaljplanering som underlättar 
hanteringen av detaljplaner i en GIS miljö. 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att ta fram en datamodell för lagring och bearbetning av 
detaljplaner. Denna modell skall sedan implementeras i UML och exporteras till ArcGIS där 
tester skall utföras för att se om de krav som ställs vid detaljplanering uppfylls av modellen. 
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1.4 Tidigare projekt med GIS inom fysiskplanering 
 
Efter att ha sökt information på internet och diskuterat med Anders Welving (Blekinge 
tekniska högskola), Per Söderström (Länsstyrelsen Västra Götaland) och Dick Larsson 
(Boverket) så har vi kommit fram till att det tidigare inte har gjorts några liknande projekt 
inom detaljplanering. Inom översiktsplaneringen däremot så har Boverket och länsstyrelserna 
gemensamt tagit fram en standard i PilotGIS. 
 
De arbeten som har gjorts inom detaljplanering hanterar istället bara planområdes ytan för att 
ge en referens till vilken plan som gäller inom ett område. På nationellt plan arbetar 
Lantmäteriverket i Målbild 2000 med att skapa en plan och bestämmelsekarta som visar alla 
aktuella planområden i Sverige. Liknande arbete har även gjorts av vissa kommuner där dom 
lägger upp en planöversikt. Trollhättans kommun har en digital plandatabas som dom har tagit 
fram i vilken dom digitaliserar in detaljplanerna efter att dom antagits, denna har dock inte en 
generell struktur utan är mera av en detaljerad plan-översikt. Vill man veta mer i detalj vad 
som gäller så hänvisas man fortfarande till den arkiverade pappersprodukten. 
 
Ett annat arbete som har gjorts är ett examensarbete som Per Niska gjorde 1998 på 
länsstyrelsen i Norrbotten där han tog fram ett digitalt planarkiv. Men även detta arbete tog 
bara upp en enkel planöversikt där endast planområdesytan lagrades. 
  

1.5 Avgränsningar  
 
Examensarbetet avgränsas till att endast behandla de detaljplaner som följer Boverkets förslag 
till beteckningar och bestämmelser. Det tar inte upp hur man skall hantera 
områdesbestämmelser eller hur man skall ställa sig då en plan överlagrar eller släcker ut en 
annan.  

 
Datamodellen hanterar inte heller feature linked annotation för textsättningen, texten hanteras 
istället som rent kartografiska objekt i ArcGIS. 
 
De juridiska aspekterna vid detaljplanering tas heller inte upp utan det förutsätts att den som 
använder modellen för att skapa detaljplaner känner till de lagar och regler som finns. Det är 
alltså möjligt att på en vis markanvändningsyta lägga en egenskap som bryter mot de 
bestämmelser som finns. 
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2. Metod 
 
För att identifiera objekten i en detaljplan har litteraturstudier och intervjuer med Boverket, 
Länsstyrelser, kommuner och arkitektkontor genomförts. Därefter har ett förslag till en 
datamodell satts samman 
 
Efter detta har en sammanställning av resultatet från intervjuerna gjorts och ett förslag över de 
objekt som identifierats tagits fram och samanställts till en datamodell. Detta förslag har 
sedan skickats ut på remiss till de personer som intervjuats för att få in förslag till eventuella 
revideringar.  
 
När objekten identifierats har de olika datatyperna för varje objekt att tagits fram och utifrån 
detta skapas ett schema över hur de olika objekten är beroende av varandra. Detta schema har 
sedan att legat till grund för att skapa en datamodell i UML. 
 
När datamodellen är färdig har den implementerats i ArcGIS för att utföra tester och se om 
modellen fungerar att använda när en detaljplan skall skapas. 
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3. Förstudie 
 

För att identifiera objekten i en samhällsplan har litteraturstudier genomförts samt 
intervjuer med Boverket, kommuner och arkitektkontor. Efter detta har en 
samanställning av resultatet från intervjuerna gjorts och ett förslag över de objekt som 
identifierats tagits fram. Detta förslag har sedan skickats ut på remiss till ett antal 
personer som arbetar med detaljplaner eller på annat sätt är berörda av arbetet för att 
få in eventuella förslag till revideringar.  

 
I ett första skede så har litteraturstudier genomförts, detta för att få en vidare inblick i plan 
processen och på ett lämpligt sätt kunna strukturera upp arbetet. Det material som främst legat 
till grund för denna förstudie är ”Boken om detaljplanering och områdesbestämmelser” 
(Boverket, 1996), dessutom har ett antal rapporter lästs och information om samhällsplanering 
sökts på internet. Utifrån detta har en egen bild av hur en detaljplan lämpligtvis kan 
struktureras upp bildats.  
 
Utifrån denna grund har sedan en dialog förts med Anders Wellving, Ullabrith Andersson och 
Lars Robertsson för att få fram en lämplig struktur på hur man skall fördela upp en detaljplan 
på olika geografiska lager samt vilken information som berör vilka lager. 
 
Den lämplig fördelning har visat sig vara att dela upp 
en detaljplan på fyra geografiska lager.  
 
Ett planområdeslager som innehåller generell 
information om planen, ytan begränsas på en detaljplan 
av en planområdesgräns och täcker hela planområdet. 
 
Ett markanvändningslager med information om vilken 
typ av markanvändning som gäller för ett visst område 
på planen, på en detaljplan avgränsas dessa ytor med en 
användningsgräns.  
 
Ett egenskapslager som innehåller information om vilka 
egenskaper som gäller för planen, dessa begränsas på 
en detaljplan av egenskapsgränser. 
 
Utöver dessa bör man även ha ett lager med planlinjer 
som innehåller de olika egenskapslinjerna och 
gränserna som kan finnas på en plan. Fig1. lagerstruktur för detaljplan 
  
En egenskapsyta kan innehålla flera olika egenskoder och det går inte på förväg att definiera 
hur många det kan finnas. Därför fanns det till att börja med planer på att även ha ett 
punktsikt kopplat till egenskapsytorna som innehåller egenskapskoden och de beteckningar 
som skall finnas på plankartan. Eftersom egenskaps koder skall gälla på hela egenskapsytan 
så förkastades detta och istället bör det vara mera lämpligt att koppla en tabell som innehåller 
den information som berör varje enskild egenskapskod till ytan. Plantexten skall istället bara 
behandlas som ren kartografisk text. 
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Med hjälp av ”Boken om detaljplanering och områdesbestämmelser” har sedan de olika 
objekten som ingår i varje skikt identifierats.  
 
I planområdes ytan så bör man lagra den information som skall gälla för hela planområdet så 
som aktbeteckning, planens namn, skala, koordinatsystem, kommun, typ av plan, antagande 
datum, lagakraft datum, genomförandetid, planförfattare och aktbeteckning på tidigare plan 
om det är en ändring av sådan som avses. 
 
I markanvändnings ytan lagras den information som gäller för vilken typ av mark och vatten 
användning som skall gälla inom ett vist område. Eftersom det kan vara kombinerade 
användnings koder och även tillfällig användning av ett vist område så måste även detta vara 
möjligt att få in här, den information som bör lagras är planens identitet, mark och vatten 
användningskod (finns angivna i boken om detaljplanering och områdesbestämmelser), 
Kombinerad användningskod, precisering, tillfällig användningskod, datum då tillfällig 
användning upphör och en beskrivning av objektet. 
 
I egenskaps ytan lagras det information om vilken typ av egenskap som det gäller (se bilaga I, 
subtyper, EgenskapYta), högsta tillåtna bygghöjd, totalhöd, största respektive minsta tillåtna 
taklutning, största respektive minsta tillåtna antalet våningar och en beskrivning av objektet. 
Till denna yta kopplas även en tabell med information om egenskapskoder. För att strukturera 
upp egenskaps koderna har dom delats in i olika egenskaps typer (se bilaga I, subtyper, 
EgenskapTab). I egenskaps tabellen lagras egenskapstyp, egenskaps kod, precisering, högsta 
tillåtna ljudvolym, högsta respektive lägsta tillåtna höjd för egenskapen, största respektive 
minsta tillåtna area för egenskapen, utnyttjningsgrad, byggdjup och byggdjupstyp, start och 
slutdatum för genomförande av egenskapen, riktning, regleringar av lovplikten, antalet 
trapphus med hiss som skall finnas och en beskrivning av egenskapen. 
 
I linje skiktet lagras det information om vad det är för linjetyp (se bilaga I, subtyper, 
PlanLinje), Ljudnivå i dB(A) som skall dämpas då sådan linjetyp anges samt en beskrivning. 
 
Utifrån detta sattes sedan ett utkast till en tabellstruktur, relationer och objektsbeskrivning 
samman. Detta utkast skickades sedan på remiss till Arkitekttriangeln, Boverket, Institutionen 
för fysisk planering BTH, Kalmar kommun, Ludvika kommun, Länsstyrelsen Dalarna, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Svenska Kommunförbundet, Trollhättans kommun och 
Västerås kommun. Dessutom kontaktades även de berörda personerna hos varje remissinstans 
per telefon. 
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4. Användarfall 
 
För att lättare kunna förstå vad man kan använda en geodatabas för detaljplaner till har 3 olika 
användarfall tagits fram för några olika målgrupper. Naturligtvis finns det många fler men för 
att begränsa projektet behandlas endast dessa här. 
 

• Författande av detaljplan 
• Bygglovshandläggning 
• Nyetablering av Industri 
 

4.1 Författande av detaljplan 
 
På grund av den ökade inflyttningen till kommunen och bristen på bostäder har man i 
kommunstyrelsen beslutat att det skall etableras ett nytt bostadsområde på en 
exploateringsfastighet i stadens ytterkant. Stadsbyggnadskontorets planarkitekt får i uppdrag 
att upprätta en detaljplan över området. För att det skall bli attraktivt att flytta dit krävs det att 
skola och servicebutik även finns i närheten samt att det finns grönområden där det är 
tillgängligt att ströva fritt och framför allt att det inte finns mycket störande tung industri eller 
trafik. Exploateringsfastighet är mycket större än det bostadsområde som skall planeras men 
ligger dock ganska nära ett stort industriområde och det är därför viktigt att detta beaktas vid 
planeringen av området. 
 
Sammantaget alltså en ganska komplex behovsbild: avstånd till skola och service, ingen 
störande industri, lämpliga grönområden och hur kollektivtrafiken befintliga rutter kan nyttjas 
för att tillgodose behovet. 
 
För att komma fram till ett lämpligt område använder sig planarkitekten av GIS och gör 
utsökningar från primärkartan och ruttplanen för kollektivtrafiken för att få fram en lämplig 
placering. Därefter upprättar han ett lämpligt planförslag i ArcGIS med hjälp av 
Geodatabasen för detaljplanering. Genom att ladda geodatabasen får han en standardiserad 
struktur för upprättandet av planen där relationerna mellan de olika objekten är uppställda och 
de olika attributtyperna för objekten i en plan finns.  
 
Planförslaget och planbeskrivningen ställs sedan ut på 
kommunens hemsida för samråd. Där kan 
fastighetsägare, boende runt om planområdet och andra 
sakägare lämna sina synpunkter på planen. Dessutom 
skickas planförslaget även till berörda myndigheter och 
nämnder för deras utlåtande. Efter revidering av planen 
utifrån de synpunkter som har kommit in ställs den ut 
ytterligare en gång och har inga nya erinringar kommit 
in kan planen därefter antas av kommunfullmäktige och 
vinna laga kraft. 
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4.2 Bygglovshandläggning 
 
Familjen Larsson har två barn, eftersom barnen börjar bli äldre och vill ha egna rum behöver 
huset som är ganska trångbott byggas till. Familjen vänder sig till kommunens 
bygglovhandläggare för att fråga vilka regler som gäller.  
 
Bygglovhandläggaren öppnar plandatabasen och 
primärkartan. Han söker fram Larssons fastighet och 
genom att klicka på planen får han fram den 
information som finns lagrad i databasen. Där ser han 
att huset får ha två våningar och en maxhöjd på 7 meter. 
Tyvärr så finns det ett U- område med VA ledningar 
som går över tomten alldeles bakom huset och på 
framsidan så är det byggförbud fram till kvartersgatan. 
Detta gör att den enda möjligheten för familjen att 
bygga till är genom att lyfta taket och få ytterligare ett 
våningsplan. 
 
När familjen senare kommer in med en bygglovansökan kontrollerar bygglovhandläggaren i 
plandatabasen att bygglovet inte striden mot planen och rekommenderar sedan 
byggnadsnämnden att bevilja bygglovet. 
 

4.3 Nyetablering av Industri 
 
Företaget ”Kemikalier & Gift” planerar att göra en nyetablering för att ta hand om kemiskt 
avfall. Detta kan leda till ca 100 nya jobb i kommunen så därför är man mycket angelägen om 
att kunna hjälpa företaget med en lämplig tomt. Eftersom dom vill etablera sig omgående och 
inte har tid att vänta på upprättning av en ny plan försöker man se vilka områden som 
kommunen redan har som kan lämpa sig för ändamålet.  

 
Genom att söka fram alla obebyggda fastigheter på kommunens 
planerade industriområden och se vilka vattendrag eller 
skyddsvärda objekt som kan vara hotade kan vi utesluta ett anta 
industritomter och de som återstår kan föreslås för kemisk industri. 
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5. Analys och sammanställning 
 

Utifrån de synpunkter som har kommit in på remissförslaget har vissa ändringar av 
objektens fördelning på de olika lagren och tabellerna gjort. Dessutom har det tagits 
fram vilka objekt som lämpar sig att vara subtyper, vilka värden dessa skall ha samt 
vilka som skall ha domäner och deras värden. Förutom detta har det även tagits fram 
vilka relationer som skall finnas mellan de olika lagren och tabellerna. 

 
På remissförslaget har det kommit in synpunkter från i stort sett samtliga instanser, det som 
framför allt har visats är behovet av att ha en flexibel lösning som tillåter att egna egenskaper 
och preciseringar måste gå att använda eftersom inte alltid de som finns fördefinierade från 
Boverket passar för det tilltänkta ändamålet. Däremot har det från Boverket kommit in 
synpunkter på att det inte skall finnas inlagda några nya egenskaper som inte finns angivna i 
deras handbok. Ytterligare funderingar som har kommit in är hur modellen hanterar 
illustrationskartor, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Samt problemet med att 
det finns flera olika typer av höjder och areor som man använder sig av vid detaljplanering. 
 
De olika skikt och tabeller som en detaljplan fördelas på är ett planområdes skikt 
(PlanOmrYta), ett markanvändnings skikt (MarkAnvYta), ett egenskaps skikt (EgenskapYta), 
en egenskaps tabell (EgenskapTab) och ett skikt med planlinjer (PlanLinje). 
 

5.1 Planområde 
 
Utbredningen för en detaljplan begränsas av en plangräns, denna gräns anger för vilket 
område som planen gäller.  
 
PlanOmrYta är ett geografiskt lager som innehåller ett ytobjekt med planens utbredning 
(plangränsen). Till denna yta lagras den information som gäller för hela planen.  
 
Planområdet har en domän för de olika typer av planer som är möjliga att välja (se bilaga I, 
domäner Dom_PlanTyp). 
 

Fält namn Beskrivning 
AktBetekning Planens aktbeteckning i arkivet 
PlanNamn Planens namn  
RekomSkala Rekommenderad skala 
KoordSys Koordinatsystem 
Kommun Kommun 
KommunKod Kommun kod 
PlanTyp Typ av plan 
PlanAndring Aktbeteckning på ändrad plan 
AntagandeDatum Datum för planens antagande 
LagakraftDatum Datum då planen vinner lagakraft
GenomforandeTid Slutdatum för genomförandetid 
Planforfattare Planförfattarens namn 

  Fig2. fältnamn och beskrivning för lagret PlanOmrYta 
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5.2 Markanvändning 
 
En detaljplan kan skapas för flera olika ändamål. På samma plan kan det anges ett stort antal 
olika typer av ändamål för markanvändning, t.ex. så kan det på samma plan både finnas 
områden för bostäder, skola och handel m.m. Därför delas en detaljplan upp med hjälp av 
användningsgränser och beteckningar för mark och vattenanvändning. 
 
Eftersom en markanvändningsyta kan användas för flera olika ändamål samtidigt t.ex. handel 
och kontorsverksamhet eller industri och lager så skall det även finnas möjlighet att lagra en 
kombinerad användnings kod då det behövs. Dessutom kan det även vara så att ett område har 
en tillfällig användning som skall gälla under en viss tid, t.ex. så kan det vara ett planerat 
bostadsområde där det under de första 3 åren skall vara parkering.  
 
Ett antal olika fält hör till markanvändnings ytan för lagring av de attribut som kan höra till 
den samma (se tabell nedan). En mer detaljerad beskrivning av de olika fälten finns i bilaga 1 
(se datatypsdefinition, MarkAnvYta). 
 

Fält namn Beskrivning 
PlanID Planens interna identitet 
AnvKodID Id kod för markanvändning 
AnvKod Markanvändnings kod 
KombiAnvKod Kombinerad markanvändnings kod 
Precisering Index för precisering 
TempAnvKod Tillfällig användningskod 
TempAnvSlutDatum Datum då tillfällig användning upphör 
Beskrivning Beskrivning av objektet 

 Fig3. fältnamn och beskrivning för lagret MarkAnvYta. 
 
Eftersom de olika markanvändnings typerna ligger till grund för hur ytorna skall presenteras 
på plankartan, och de olika typer som är tillåtna att nyttja finns fördefinierade i Boverkets 
handbok lämpar sig denna att använda som subtyps fält. För att få ett mer beskrivande val på 
subtypen har AnvKodID lagts till som subtyps fält (se bilaga I, Subtyper, MarkAnvYta) och 
subtypernas namn innehåller både användnings koden och kodens betydelse. När subtypen 
har valts lagras även användnings koden separat i fältet AnvKod. 
 
För att inte felaktiga användnings koder heller skall kunna användas i fälten KombiAnvKod 
och TempAnvKod använder sig dessa fält av en gemensam domän med samma användnings 
koder som används i subtypen (se bilaga I, Domäner, Dom_AnvKod). 
 
Markanvändningsytan är dessutom kopplad till planområdet och ärver planens identitet, om 
planområdet tas bort kommer även markanvändnings ytan att försvinna. 



TEKNISK MAGISTER GIT  
GIT EXAMENSARBETE, D 10P________________________________________________________________ 

- 15 - 

 

5.3 Egenskaper 
 
På en plan kan det finnas många olika typer av egenskaper. En egenskap kan gälla inom hela 
eller en vis del av ett markanvändningsområde men kan även sträcka sig över flera olika 
markanvändningsområden  t.ex. områden som skall hållas fria för underjordiska ledningar. 
 
Dessutom kan inom ett och samma område finnas flera olika typer av egenskaper och det går 
inte på förväg att begränsa antalet och säga hur många. På grund av detta har egenskaperna 
delats upp i ett lager med egenskaps ytor (EgenskapYta) samt en tabell (EgenskapTab) som är 
kopplad till dessa där man kan ha noll till många egenskaper inlagda som hör till en viss yta. 
 
5.3.1 Egenskapsyta 
 
Egenskapsytan är det geografiska område som på en detaljplan begränsas av en 
egenskapsgräns. Det kan finnas flera olika typer av egenskapsytor, de som anger om det finns 
någon typ av byggförbud eller begränsningar i byggrätten samt de ytor som bara anger 
utbredningen för inom vilken tillhörande egenskaps koder skall gälla. 
 
Ett antal olika fällt hör till egnskapsytan för lagring av de attribut som kan höra till den 
samma (se tabell nedan). En mer detaljerad beskrivning av de olika fälten finns i bilaga 1 (se 
datatypsdefinition, EgenskapYta). 
 

Fält namn Beskrivning 
PlanID Planens interna identitet 
EgenskapsTyp Typ av egenskap 
ByggHojd Högsta tillåtna bygghöjd 
TotHojd Högsta tillåtna total höjd  
MaxTakLutning Största tillåtna taklutning 
MinTakLutning Minsta tillåtna taklutning 
MaxVaning Största tillåtna antalet våningar 
MinVaning Minsta tillåtna antalet våningar 
Beskrivning Beskrivning av objektet 

 Fig4. fältnamn och beskrivning för lagret EgenskapYta. 
 
Eftersom det beroende på vilken typ av egenskaps yta som skapas skall det presenteras olika 
på plankartan har fältet EgenskapsTyp valts att göras som ett subtypsfält 
 
Eftersom de olika typerna av egenskaper ligger till grund för hur ytorna skall presenteras på 
plankartan lämpar sig denna att använda som subtypsfält (se bilaga I, Subtyper, 
EgenskapYta). I Boverkets handbok finns det fyra olika typer av raster som man använder sig 
av. På grund av att dessa raster i vissa fall kan användas för flera olika typer av begränsningar 
på byggrätten har det resulterat i istället sex olika typer av egenskaper. Det kan dessutom vara 
så att en egenskapsyta inte faller in under någon av dessa utan istället bara reglerar området 
för en eller flera egenskaps koder. På grund av detta har även ytterligare en egenskaps typ 
lagts till för annan egenskap. 
 
Egenskapsytan är dessutom kopplad till planområdet och ärver planens identitet, om 
planområdet tas bort kommer även markanvändnings ytan att försvinna. 
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5.3.2 Egenskapstabell 
 
Eftersom det inte går att förutsäga hur många olika egenskaper som kan finnas inom en och 
samma egenskapsyta så kopplas istället en tabell (EgeskapTab) till ytan där man lagra de 
egenskaps koder som hör till ytan. 
 
Tabellen har ett fält för lagring av egenskapskoder och dessutom ett antal fält för lagring av 
de olika attribut som kan höra till en egenskapskod (se tabell nedan). En mer detaljerad 
beskrivning av de olika fälten finns i bilaga 1 (se datatypsdefinition, EgenskapTab). 
 

Fält namn Beskrivning 
EgenskapID Egenskaps ytans interna identitet 
EgenskapsTyp Typ av egenskap 
EgenskapKod Egenskapsbeteckning 
Precisering Preciseringsindex 
MaxDB Högsta tillåtna ljudnivå 
MaxHojd Största tillåtna höjd 
MinHojd Lägsta tillåtna höjd 
MaxArea Största tillåtna area 
MinArea Minsta tillåtna area 
AreaTyp Typ av area 
UttnyttGrad Utnyttjningsgrad 
ByggDjup Nivå eller största tillåtna djup för byggnation 
ByggDjupTyp Typ av byggdjup 
StartDatum Startdatum för egenskapens genomförandetid 
SlutDatum Slutdatum för egenskapens genomförandetid  
Riktning Egenskapens riktning 
LovFor Reglering av lovplikt 
TrappMedHiss Minsta antalet trapphus med hiss 
Beskrivning Beskrivning av egenskapen 

 Fig5. fältnamn och beskrivning för tabellen EgenskapTab. 
 
För att få en bättre överblick på det stora antalet olika typer av egenskapskoder som finns och 
för att göra det möjligt att kunna använda sig av domäner för egenskapskoder men ändå 
kunna lägga till egna egenskaper utan att behöva ändra domänen har egenskaps koderna delats 
in i egenskapstyper. Dessa egenskapstyper har sedan används som subtyper (se bilaga I, 
Subtyper, EgenskapTab). Varje subtyp har i sin tur en ny domän för fältet EgenskapKod (se 
bilaga I Domäner, Dom_Egen*), dessutom anges egenskapskod i fältet EgenskapKod i de fall 
då domänen endast innehåller ett värde. I övriga fall får fältet EgenskapKod värdet ”Ej 
angiven”. För att göra det möjligt att även arbeta med egenskaper som inte finns med i 
domänerna finns subtypen Egen egenskap inte kopplar någon domän till fältet EgenskapKod. 
 
Förutom de domäner som används för egenskaps koden används det även domäner för att 
ange vad det är för typ av area och bygg djup som avses på egenskapen (se bilaga I, 
Domäner, Dom_AreaTyp och Dom_ByggDjupTyp). 
 
Tabellens koppling till egenskapsytan är sådan att om ytan tas bort kommer även de 
egenskaper som är kopplade till den att försvinna.  
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5.4 Planlinjer 
 
I skiktet PlanLinje lagras de linjer som kan finnas på en plan och inte begränsar en yta. En 
planlinje kan t.ex. vara ett stängsel eller utfartsförbud. I skiktet skall inte illustrationer till 
planen lagras utan sådant bör istället hanteras separat. 
 
Ett antal olika fält hör till planlinjen för lagring av de attribut som kan höra till den samma (se 
tabell nedan). En mer detaljerad beskrivning av de olika fälten finns i bilaga 1 (se 
datatypsdefinition, PlanLinje). 
 

Fält namn Beskrivning 
PlanID Planens interna identitet 
LinjeTyp Typ av linje 
dB(A) Högsta tillåtna ljudnivå 
Beskrivning Beskrivning av objektet 

 Fig6. fältnamn och beskrivning för lagret PlanLinje. 
 
Linjen skall presenteras olika på kartan beroende på vad det är för linjetyp. På grund av detta 
har fältet LinjeTyp valts att göras till ett subtyps fält (se bilaga I, Subtyper, PlanLinje).   
 
Planlinjen är dessutom kopplad till planområdet och ärver planens identitet, om planområdet 
tas bort kommer även planlinjerna att försvinna. 
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6. Beskrivning av Geodatabas 
 

En geodatabas är en lagringsplats, för lägesbunden information (lägesbunden data, 
regler, relationer och beteende) i en relationsdatabas. Geodatabaser kan skalas och 
växa från små databaser för en användare till databaser för alla användare inom en 
organisation som samtidigt kan använda, redigera och publicera hela eller delar av 
databasen på Intranät eller Internet. 

 
I samband med ArcGISTM introducerades en ny objektorienterad datamodell ”geodatabase 
data model”. Syftet med denna modell var att göra de geografiska objekten intelligentare 
genom att ge dem naturligare egenskaper och tillåta relationer mellan objekten.  
 
En geodatabas är en lagringsplats för geografiska lägesbunden information i en 
relationsdatabas. Geodatabaser är ESRI´s nya format för lagring av rumsliga data och attribut 
och skall ersätta de tidigare formaten som funnits i ArcView och ArcInfo, allt data lagras 
gemensamt i en relationsdatabas. I en geodatabas kan man implementera befintliga 
datamodeller och definiera upp subtyper, domäner, utbredning, relationer och anslutningar. 
 
En subtyp är en klassificering av objekt i en och samma objektsklass.  Varje subtyp kan ha 
olika domäner och regler för hur data skall hanteras, den baseras på ett numeriskt värde men 
presenteras enligt den definierade beskrivningen. 
 
Domäner (värdemängder) definierar tillåtna värden för ett attributfällt. 
 
Geodatabasen är skalbar lösning som vilket gör att man kan gå från en personlig geodatabas i 
MS access till en fleranvändarmiljö i SQL Server, Oracle m.m.  
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7. UML 
 
UML (Unifide Modeling Language) är ett modelleringsspråk vilket i huvudsak är en grafisk 
notation som används vid olika tillvägagångssätt för att göra en design. 
 
CASE (Computer Aided Software Engineering) verktyget gör det möjligt att skapa egna 
objekt och egenskaper till geodatabasens datamodell. ESRI har tagit fram ett CASE- verktyg 
till Microsoft Visio för modellering av geodatabaser. I detta verktyg är de geografiska 
objektsklasserna fördefinierade.  
 
I ArcGIS (ArcEdit & ArcInfo) följer det med ett schema till Microsoft Visio för att skapa 
objektsmodeller för geodatabaser i UML. I detta schema finns objektsklasser uppsatta för 
samtliga geografiska objekt. De egna objekten som definieras upp kan sedan ärva de 
geografiska egenskaperna från schemat. 
 
Alla objekt som finns i databasen ärver egenskaperna från klassen ”ESRI Classe: Object” 
vilken ger objekten en unik identitet. De objekt som innehåller geografiska ytor, linjer och 
punkter ärver även egenskaperna från ”ESRI Classe: Feature”. De geografiska objekten får 
även ett bifogat värde (Tagged Value) som definierar vilken typ av geografiskt objekt 
(GeometryType) som avses. De värden för GeometryType som tillåts är esriGeometryPoint, 
esriGeometryPolygon, esriGeometryPolyline och esriGeometryMultipoint. 
 

 
Fig7. Objketsmodell med arv och relationer. 

 
För objekten PlanOmrYta, MarkAnvYta och EgenskapYta används esriGeometryPolygon 
vilket gör att dessa objekt kommer att utgöra ytobjekt i geodatabasen. För PlanLinje används 
esriGeometryPolyline vilken gör att PlanLinje blir ett linje objekt. 
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För att få starka relationer mellan objekten som innebär att då ett överstående objekt tas bort 
försvinner samtliga objekt som är relaterade till denna har komposita relationer används. detta 
innebär även att då man väljer att flytta en yta följer även de relaterade objekten med. 
PlanOmrYta är relaterat till MarkAnvYta , EgenskapYta och PlanLinje. I dessa relationer får 
objekten planområdesytans OBJECTID vilken lagras i objektens attributfält PlanID. Mellan 
EgenskapYta och EgenskapTab finns en likadan relation där Egenskaps tabellen får 
egenskapsytans OBJECTID vilken lagras i attributfältet EgenskapID. 
 
För att underlätta skapandet av planen har subtyper används. För att skapa dessa har det fält 
som skall vara valbart som subtyp angetts som ett SubtypeFeald av typen 
esriFieldTypeInteger  

 
Fig8. Subtyper till EgenskapYta. 

 
För varje subtypsvärde skapas sedan en klass som namnges till det värde som skall finnas på 
subtypen. i denna klass anges även det numeriska värde som lagras i subtypsfälltet på 
objektet. I klassen för subtypen kan man även lagra standardvärden för övriga attribut på 
objektet samt att styra vilka domäner som skall gälla beroende på vilken subtyp som har valts. 
Objektet kopplas sedan samman med subtyperna med hjälp av binära associationer som döps 
till Subtype.  
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För att sätta begränsningar på vilka värden som är tillåtna i ett vist attributfält använder man 
sig av domäner. det finns två olika typer av domäner, antingen en värdelista 
(CodeValueDomain) eller en intervall domän (RangeDomain).  
 
Intervall domän har endast använts till att ange vilka 
olika värden som är tillåtna på de främande nycklar 
som används vid relationerna. Värdelistor har 
används på alla attribut där man kan på förhand 
bestämma vilka värden som kommer att användas 
(Bilaga I, Domäner). I PlanOmrYta har fältet 
PlanTyp domänen Dom_PlanTyp (se fig9), för att 
styra vika användningskoder som får användas i 
MarkAnvYta används domänen Dom_AnvKod. I 
EgenskapTab används domäer för att ange vad det 
är för typ av värden på areor och byggdjup 
(Dom_AreaTyp och Dom_ByggDjupTyp). Dessutom 
styrs det med hjälp av subtyperna vilken domän det 
skall vara för fältet EgenskapKod. 
 
När objektsmodellen färdigställts i MS Visio (se Bilaga II) har den sedan exporterats till MS 
Repository för att göra det möjligt att köra ESRI Semantics Checker som kontrollerar att 
objekten är korrekt uppsatta och att inga konflikter uppstår mellan subtyper. 
 
 
 
 
 

      Fig9. Intervall domän      
               och värdelista 
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8. Implementation i ArcGIS 
 
När datamodellen är exporterad till MS Repository kan man i ArcCatalog importera den med 
hjälp av ett ”Case Schema Wizard”. Genom att skapa en tom Geodatabas i ArcCatalog för 
ArcEditor eller ArcInfo kan man sedan köra ”Case Schema Wizard” för att importera 
modellen i geodatabasen. 

  
Fig10. Lagerstruktur och relationer i ArcCatalog 

 
I samband med importen kan man även ändra på modellen och lägga till och ta bort värden i 
domäner och subtyper. När sedan importen slutför skapas sedan en loggfil med alla objekt 
subtyper och domäner. För att sedan kunna använda geodatabasen i ArcMap för att redigera 
och skapa planer måste databasens geografiska utbredning anges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig11. ArcMap med datamodellen implementerad. 
 
I ArcMap kan man vid redigeringen välja vilken typ av objekt som man vill skapa med hjälp 
av subtyperna, på så sätt får objekten rätt värden och utseende på kartan redan från början. 
Sedan kan man välja att redigera attributen för objektet och koppla relationerna till andra 
objekt. När man har skapat en egenskapsyta och vill lägga till egenskaper väljer man att 
redigera attributen för objektet och kan då lägga till egenskaper som kopplas till ytan och 
lagras i egenskapstabellen. 

Subtyper
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9. Diskussion och slutsats 
 
Den datamodell som har tagit fram i detta arbete innehåller de objekt och attribut som 
identifierats med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Eftersom det inte finns särskilt 
mycket litteratur eller arbeten gjorda som tar upp innehållet i en plankarta har underlaget till 
detta arbeta har till stor del byggts på Boverkets anvisningar. Detta begränsade underlag har 
jag försökt att kompensera med intervjuer och diskussioner med personer som arbetar med 
samhällsplanering. En förhoppning som fanns innan arbetet startade var att det skulle finnas 
tidigare projekt där man hade identifierat vilken information som finns i en detaljplan. Något 
sådant tidigare arbete att bygga vidare har dock inte kunnat gå att finna. På grund av detta har 
större delen av detta arbete gått ut på att identifiera dessa objekt. Men det resultat som har 
framkommit anser jag uppfyller det behov på information som bör lagras i en detaljplan. 
 
En sak som har efterfrågats är hanteringen av feature linked annotation vilket inte har tagits 
med i arbetet, detta skulle eventuellt kunna införas för att förbättra modellen. Vid en fortsatt 
utveckling bör man även lägga in vissa geografiska relationer, som gör det omöjligt att lägga 
markanvändnings- och egenskapsytor utanför planområdet.  
 
Det skulle dessutom vara lämpligt att lägga in vissa begränsningar och relationer mellan 
subtyperna för att förhindra möjligheten att göra saker som strider emot de juridiska aspekter 
som finns vid detaljplanering, t.ex. att lägga egenskaper som inte är tillåtna ovan på en viss 
markanvändningsyta. Men ett sådant arbete kräver en mycket djupare analys av och kunskap 
om detaljplanering. 
 
För att få en datamodell som på ett bra sätt kan fungera som ett stöd vid detaljplaneringen har 
jag valt att använda mig av subtyper. Detta har dock lett till att det inte är möjligt att skapa 
detaljplaner utifrån denna modell i ArcView 8, utan användarna måste istället ha ArcInfo eller 
ArcEdit vilket kan vara ett problem för mindre kommuner. Men för att inte få en för platt 
modell har ändå detta val gjorts. Med tanke på att många kommuner som idag använder sig av 
AutoKa PC kommer att gå över till ArcCadastre, eftersom denna programvara har stöd för 
subtyper hoppas jag ändå att modellen skall vara möjlig att använda även för mindre 
kommuner. 
 
För att underlätta arbetet med detaljplaner i ArcGIS borde det vara lämpligt att ta fram någon 
typ av tillägg för hantering av planer som skulle kunna bygga på geodatabasen som skapas 
utifrån denna modell. 
 
En förhoppning är att man från Boverkets sida skall ta fram en standard för detaljplaner 
liknade den som man tagit fram för översiktsplaner i PilotGIS. 
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10. Ordlista 
 
 
CAD Computer Aided Design, datorstödd konstruktion, metoder för att 

med hjälp av datorer konstruera ritningar. 
 
GIS Geographic Information System, allmän benämning på 

datorprogram och -system som innehåller kartor och geografisk 
information. 

 
UML Unified Modeling Language, ett generellt modelleringsspråk för 

att ange och beskriva komplexa objektorienterade projekt. UML 
bygger på beskrivande metoder som Booch, OMT och OOSE. Det 
utvecklas under överinseende av organisationen Object 
Management Group (OMG). 

 
CASE Computer Aided Software Engineering, datorstödd 

programutveckling, metoder för att bygga upp objektklasser och 
objekt för systemutveckling. 

 
Subtype Undertyp till en objektsklass, Beskriver vilka olika typer av objekt 

som kan finnas i en objektsklass. 
 
Domän Värdelista, anger vilka olika värden som är tillåtna för ett visst 

attribut. 
 
ArcGIS Programfamilj från ESRI Inc för hantering av geografisk 

information. 
 
MS Repository Microsoft exportformat för objektsklasser.   
 
Målbild 2000 Datamodell för hantering av digital registerkarta. 
 
Feature linked  Objektslänkad text, text som är knuten till ett visst objekt i 
annotation databasen. 
 
U-område  Område för underjordisk ledning, t.ex. VA- ledning m.m.   
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Datatypsdefinition 

PlanOmrYta 
AktBeteckning   Text 
 Längd:  50 
 Beskrivning:  Planens aktbeteckning 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
PlanNamn   Text 
 Längd:  50 
 Beskrivning:  Planens namn t.ex. ”Måsen 1” 
 Obligatorisk:  Ja 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
RekomSkala   Text 
 Längd:  10 
 Beskrivning:  Skala t.ex. ”1:1000” 
 Standardvärde: 1:1000 
 Obligatorisk:  Ja 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
KoordSys   Text 
 Längd:  25 
 Beskrivning:  Planens koordinatsystem t.ex. ”RT90 2,5 gon V” 
 Obligatorisk:  Ja 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 

Kommun   Text 
 Längd:  25 
 Beskrivning:  Kommunnamn t.ex. ”Bengtsfors” 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 

KommunKod   Text 
 Längd:  5 
 Beskrivning:  Kommun kod t.ex. ”K1460” 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
PlanTyp   Text 
 Beskrivning:  Plantyp t.ex ”DP” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_PlanTyp 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
PlanAndring   Text 
 Längd:  25 
 Beskrivning:  Aktbeteckning på ändrad plan 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 

AntagandeDatum  Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Datum för planens antagande 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
LagakraftDatum  Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Datum då planen vunnit lagakraft 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
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GenomförandeTid  Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Slutdatum för genomförandetiden 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
Planförfattare   Text 
 Längd:  30 
 Beskrivning:  Planförfattarens namn 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
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MarkAnvYta 
PlanID   Långt heltal 
 Beskrivning: Planens interna identitet (Främmande nyckel) 
 Obligatorisk: Ja 
 Domän: Dom_IdNyckel 
 TillåtNollängd: Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
AnvKodID   Långt heltal/Subtyp 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Subtyp, väljer markanvändningskod 
 Obligatorisk:  Ja  
 Subtyp: Samma som objekt i Dom_AnvKod 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
AnvKod   Text 
 Längd:  15 
 Beskrivning:  Markanvändnings kod t.ex. ”B” 
 Obligatorisk:  Nej  
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
KombiAnvKod  Text 
 Längd:  15 
 Beskrivning:  Kombinerad markanvändnings kod t.ex. ”K” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_AnvKod 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
Precisering   Långt heltal 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Preciseringsindex t.ex. ”1” 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 

TempAnvKod  Text 
 Längd:  15 
 Beskrivning:  Tillfällig markanvändnings kod t.ex. ”U” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_AnvKod 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
TempAnvSlutDatum  Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Datum då tillfällig användning upphör 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
Beskrivning   Text 
 Längd:  255 
 Beskrivning:  kortfattad textbeskrivning av objektet t.ex. 
  ”Kyrka”. Samma som texten i planens  
  teckenförklaring 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
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EgenskapYta 
PlanID   Långt heltal 
 Beskrivning: Planens interna identitet (Främmande nyckel) 
 Obligatorisk: Ja 
 Domän: Dom_IdNyckel 
 TillåtNollängd: Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
EgenskapsTyp  Långt heltal/Subtyp 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Subtyptyp t.ex. ”Marken får inte bebyggas” 
 Obligatorisk:  Ja  
 Subtyp: 7 olika subtyper 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
ByggHojd   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
TotHojd   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Högsta tillåtna höjd i meter 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MaxTakLutning  Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Största tillåtna taklutning i grader 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MinTakLutning  Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Minsta tillåtna taklutning i grader 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MaxVaning  Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Högsta antalet våningar 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MinVaning  Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Minsta antalet våningar 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

Beskrivning   Text 
 Längd:  255 
 Beskrivning:  kortfattad textbeskrivning av objektet 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
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EgenskapsTab 
EgenskapsID   Långt heltal 
 Beskrivning: Egenskapsytans interna identitet (Främmande 
  nyckel) 
 Obligatorisk: Ja 
 Domän: Dom_IdNyckel 
 TillåtNollängd: Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
EgenskapTyp  Långt heltal/Subtyp 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Subtyp t.ex ”Utformning” 
 Obligatorisk:  Ja  
 Domän: 13 subtyper, styr domän för EgenskapKod 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
EgenskapKod  Text 
 Längd:  25 
 Beskrivning:  Egenskapsbeteckningen t.ex. ”u” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Styrs av subtyper 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
Precisering   Långt heltal 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Preciseringsindex t.ex. ”1” 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 

MaxDB   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Högsta tillåtna ljudnivå i dB(A) 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
MaxHojd   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Största tillåtna höjd i meter 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MinHojd   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Minsta tillåtna höjd i meter 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
MaxArea   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Största tillåtna area i m²  
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

MinArea   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Minsta tillåtna area i m²  
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
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AreaTyp   Text 
 Beskrivning:  Typ av area t.ex. ”Bruttoarea” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_AreaTyp 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
UttnyttGrad   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  utnyttjningsgrad i %  
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

ByggDjup   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Nivå i meter dit man får bearbeta marken 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

ByggDjupTyp  Text 
 Beskrivning:  Typ av byggdjup t.ex. ”Schaktningsnivå” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_ByggDjupTyp 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
StartDatum   Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Start datum för egenskapens genomförande tid 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
SlutDatum   Datum 
 Längd:  8 
 Beskrivning:  Slut datum för egenskapens genomförande tid 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 
LovFör  Text 
 Längd:  100 
 Beskrivning:  Reglerar lovplikt t.ex. ”Rivningslov krävs inte” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_ByggDjupTyp 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
Riktning  Text 
 Längd:  20 
 Beskrivning:  Väderstreck t.ex. ”Sydväst” 
 Obligatorisk:  Nej 
 Domän: Dom_ByggDjupTyp 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
TrappMedHiss   Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Minsta antal trapphus med hiss 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

Beskrivning   Text 
 Längd:  255 
 Beskrivning:  kortfattad textbeskrivning av objektet.  
  Samma som texten i planens teckenförklaring 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
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PlanLinje 
PlanID   Långt heltal/Subtyp 
 Beskrivning: Planytans interna identitet (Främmande  
  nyckel) 
 Obligatorisk: Ja 
  Domän: Dom_IdNyckel 
 TillåtNollängd: Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
LinjeTyp   Långt heltal 
 Längd:  2 
 Beskrivning:  Subtyp  t.ex ”Utfartsförbud” 
 Obligatorisk:  Ja  
 Subtyp: 8 olika subtyper 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
DB(A)  Långt heltal 
 Längd:  4 
 Beskrivning:  Högsta tillåtna ljudnivå i dB(A) 
 Decimaler:  Automatisk 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Fast storlek 

Beskrivning   Text 
 Längd:  255 
 Beskrivning:  kortfattad textbeskrivning av objektet. 
 Obligatorisk:  Nej 
 TillåtNollängd:  Nej 
 Attribut:  Variabel längd 
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Subtyper 

MarkAnvYta, Subtypsfält AnvKodID 
Namn Värde 

GENOMFART AnvKodID= 21 
AnvKod= GENOMFART 

INFART AnvKodID= 22  
AnvKod= INFART 

HUVUDGATA AnvKodID= 23  
AnvKod= HUVUDGATA 

LOKALGATA AnvKodID= 24  
AnvKod= LOKALGATA 

INDUSTRIGATA AnvKodID= 25  
AnvKod= INDUSTRIGATA 

BUSSGATA AnvKodID= 26  
AnvKod= BUSSGATA 

GÅGATA AnvKodID= 27  
AnvKod= GÅGATA 

GÅRDSGATA AnvKodID= 28  
AnvKod= GÅRDSGATA 

P-PLATS AnvKodID= 29  
AnvKod= P-PLATS 

PARK AnvKodID= 30  
AnvKod= PARK 

NATUR AnvKodID= 31  
AnvKod= NATUR 

SKYDD AnvKodID= 32  
AnvKod= SKYDD 

SALUTORG AnvKodID= 33  
AnvKod= SALUTORG 

BUSSTORG AnvKodID= 34  
AnvKod= BUSSTORG 

LEK AnvKodID= 35  
AnvKod= LEK 

BOLL AnvKodID= 36  
AnvKod= BOLL 

HUND AnvKodID= 37  
AnvKod= HUND 

RID AnvKodID= 38  
AnvKod= RID 

GCMVÄG AnvKodID= 39  
AnvKod= GCMVÄG 

FORN AnvKodID= 40  
AnvKod= FORN 

A, Allmänt  AnvKodID= 41  
AnvKod= A 

B, Bostäder AnvKodID= 42  
AnvKod= B 
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C, Centrum AnvKodID= 43  
AnvKod= C 

D, Vård AnvKodID= 44  
AnvKod= D 

E, Tekniska anläggningar AnvKodID= 45  
AnvKod= E 

F, Flygtrafik AnvKodID= 46  
AnvKod= F 

G, Bilservice AnvKodID= 47  
AnvKod= G 

H, Handel AnvKodID= 48  
AnvKod= H 

I AnvKodID= 49  
AnvKod= I 

J, Industri AnvKodID= 50  
AnvKod= J 

K, Kontor AnvKodID= 51  
AnvKod= K 

L, Odling AnvKodID= 52  
AnvKod= L 

M, Begravning AnvKodID= 53  
AnvKod= M 

N, Friluftsområde AnvKodID= 54  
AnvKod= N 

O AnvKodID= 55  
AnvKod= O 

P, Parkering AnvKodID= 56  
AnvKod= P 

Q, Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden AnvKodID= 57  
AnvKod= Q 

R, Kultur AnvKodID= 58  
AnvKod= R 

S, Skola AnvKodID= 59  
AnvKod= S 

T, Trafik AnvKodID= 60  
AnvKod= T 

U, Lager AnvKodID= 61  
AnvKod= U 

V, Hamn AnvKodID= 62  
AnvKod= V 

W, Öppet vattenområde AnvKodID= 63  
AnvKod= W 

X AnvKodID= 64  
AnvKod= X 

Y, Idrott AnvKodID= 65  
AnvKod= Y 

Z AnvKodID= 66  
AnvKod= Z 
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EgenskapYta, Subtypsfält EgenskapsTyp 
Namn Värde 

Marken får inte bebyggas EgenskapsTyp= 70 
Marken får endast bebyggas med uthus och garage EgenskapsTyp= 71  
Marken får byggas under med körbart bjälklag EgenskapsTyp= 72  
Marken får byggas över med körbart bjälklag EgenskapsTyp= 73 
Marken får byggas under med planterbart bjälklag EgenskapsTyp= 74 
Marken får byggas över med planterbart bjälklag EgenskapsTyp= 75 
Annan egenskap EgenskapsTyp= 76 

EgenskapTab, Subtypsfält EgenskapsTyp 
Namn Värde 

Utformning av Allmänna platser EgenskapsTyp= 80 
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenUtfAllmPlats 

Utnyttjandegrad EgenskapsTyp= 81  
EgenskapKod= e 
Domän: Dom_EgenUtnyttGrad 

Begränsningar av markens bebyggande EgenskapsTyp= 82  
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenBeransAvMark 

Markens anordnande EgenskapsTyp= 83  
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenMarkAnord 

Placering EgenskapsTyp= 84  
EgenskapKod= p 
Domän: Dom_EgenPlacering 

Utformning  EgenskapsTyp= 85  
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenUtform 

Utseende EgenskapsTyp= 86  
EgenskapKod= f 
Domän: Dom_EgenUtseende 

Varsamhet EgenskapsTyp= 87  
EgenskapKod= k 
Domän: Dom_EgenVarsamhet 

Byggteknik EgenskapsTyp= 88  
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenByggteknik 

Annan ändring än Tillbyggnad EgenskapsTyp= 89  
EgenskapKod= o 
Domän: Dom_EgenAnAndrTillb 

Störningssydd EgenskapsTyp= 90  
EgenskapKod= Ej angiven 
Domän: Dom_EgenStorningsskydd 

Administrativ Bestämmelse EgenskapsTyp= 91  
EgenskapKod= a 
Domän: Dom_EgenAdminBest 

Egen egenskap EgenskapsTyp= 92 
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PlanLinje, Subtypsfält LinjeTyp 
Namn Värde 

Planområdesgräns LinjeTyp= 11 
Beskrivning= Planområdesgräns 

Egenskapsgräns LinjeTyp= 12 
Beskrivning= Egenskapsgräns 

Användningsgräns LinjeTyp= 13 
Beskrivning= Användningsgräns 

Administrativgräns LinjeTyp= 14 
Beskrivning= Administrativgräns 

Utfartsförbud LinjeTyp= 15 
Beskrivning= Utfartsförbud 

Stängsel LinjeTyp= 16 
Beskrivning= Stängsel 

Fönster i brandmur LinjeTyp= 17 
Beskrivning= Fönster i brandmur 

Fasad skall dämpa min dB(A) LinjeTyp=18  
Beskrivning= Fasad skall dämpa ............................
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Domäner 

Dom_IdNyckel  (intervall domän) 
Namn Värde 

MinValue 1 
MaxValue 9999 

Dom_PlanTyp (Värdelista) 
Namn Värde 

Detaljplan DP 
Ändrad detaljplan ÄDP 
Områdesbestämmelse OB 
 

Dom_AreaTyp (Värdelista) 
Namn Värde 

Bruttoarea Bruttoarea 
Byggnadsarea Byggnadsarea 
Bruksarea Bruksarea 
Boarea Boarea 
Biarea Biarea 
 

Dom_ByggDjupTyp (Värdelista) 
Namn Värde 

Dräneringsdjup DränDjup 
Nollplan Nollplan 
Schaktningsnivå SchaktNiv 
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Dom_AnvKod (Värdelista) 
Namn Värde 

GENOMFART GENOMFART 
INFART INFART 
HUVUDGATA HUVUDGATA 
LOKALGATA LOKALGATA 
INDUSTRIGATA INDUSTRIGATA 
BUSSGATA BUSSGATA 
GÅGATA GÅGATA 
GÅRDSGATA GÅRDSGATA 
P-PLATS P-PLATS 
PARK PARK 
NATUR NATUR 
SKYDD SKYDD 
SALUTORG SALUTORG 
BUSSTORG  BUSSTORG  
LEK LEK 
BOLL BOLL 
HUND HUND 
RID RID 
GCMVÄG GCMVÄG 
FORN FORN 
A  A  
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 
G G 
H H 
J  J  
K K 
L L 
M M 
N N 
P  P  
Q Q 
R R 
S S 
T T 
U U 
V V 
Y Y 
W W 
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Dom_EgenUtfAllmPlats (Värdelista) 
Namn Värde 

grus grus 
n n 
hpl hpl 
vall vall 
lek lek 
servering servering 
kiosk kiosk 
glödljus glödljus 
plantering plantering 
allé allé 
bro bro 
skoter skoter 
gång gång 
tunnel tunnel 
hinder hinder 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenUttnyttGrad (Värdelista) 
Namn Värde 

e e 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenBegransAvMark (Värdelista) 
Namn Värde 

g g 
l l 
t t 
u u 
x x 
z z 
y y 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenPlacering (Värdelista) 
Namn Värde 

p p 
Ej angiven Ej angiven 
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Dom_EgenMarkAnord (Värdelista) 
Namn Värde 

n n 
lä lä 
lek lek 
parkering parkering 
ej parkering ej parkering 
garage garage 
tvätt tvätt 
äng äng 
skog skog 
våtmark våtmark 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenUtform (Värdelista) 
Namn Värde 

fril fril 
parhus parhus 
kedjehus kedjehus 
radhus radhus 
entréer entréer 
v v 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_Egenutseende (Värdelista) 
Namn Värde 

f f 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenVarsamhet (Värdelista) 
Namn Värde 

k k 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenByggteknik (Värdelista) 
Namn Värde 

b b 
Ej angiven Ej angiven 
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Dom_EgenAnAndrTillb (Värdelista) 
Namn Värde 

o o 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenVardefullByggnad (Värdelista) 
Namn Värde 

q q 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenStorningsskydd (Värdelista) 
Namn Värde 

vall vall 
plank plank 
m m 
dB(A) dB(A) 
Ej angiven Ej angiven 
 

Dom_EgenAdminBest (Värdelista) 
Namn Värde 

a a 
Ej angiven Ej angiven 
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Bilaga II, ArcGIS Datamodell 

 




