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Abstract

Digital local plans – an implementation of a digitalized
local plan in a web application

Lilith Stoor

This report describes the work with creating a web application for displaying Swedish
local plans. Local plans are maps that show how the ground within the plan may be
used and built upon. It is a legal obligation to follow the regulations in a local plan
when construction is undertaken. Municipalities work out local plans to direct and
regulate land use and housing. Today, year 2016, the information contained in a local
plan is handled digitally in lesser extent than could be done. A more digital handling of
the information in local plans could optimize the work with creating, using and
reading local plans and this examination thesis has been conducted in the spirit of
these aims. The main focus of this project was to resolve a practical need in the
municipality of Kiruna regarding easier access to local plans. Another aim for this
project was to explore the subject digital local planning in a practical way by an
example where a local plan digitalized according to the Swedish standard SS
637040:2016 is read and interpreted by automatic means.
The web application built in this project is developed with cheap and easy accessible
techniques and is currently in use at Kiruna municipality. The application uses Google
Maps as map and Keyhole Markup Language, KML, for adding graphics to the map.
The conclusion regarding these tools is that they work quite well in the context of
this project but that it would have been preferable to use an alternative technique to
KML, for example GeoJSON. The reason for why KML was not quite appropriate for
this project is that the KML-files are large in comparison with other formats and that
the interactivity that the application needs is more prolix to realize in KML than in
GeoJSON. In the end the mentioned factors were more significant than the strengths
of KML.
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Sammanfattning 

I den här rapporten beskrivs arbetet med att skapa en webbapplikation för visning av detaljplaner. 

Detaljplaner är kartor som visar hur marken inom planens område får användas och bebyggas. 

Detaljplaner är juridiskt bindande och tas fram av kommuner för att styra markanvändningen och 

bebyggelseutvecklingen inom kommunens gränser. Idag år 2016 hanteras den information som en 

detaljplan innehåller digitalt i mindre utsträckning än vad som skulle kunna vara fallet. En mer digital 

hantering skulle kunna underlätta och effektivisera arbetet med att ta fram, använda och ta del av 

detaljplaner och det här examensarbetet är genomfört i den andan. Fokus för projektet var att i 

första hand lösa ett konkret behov på Kiruna kommun som gällde tillgängliggörandet av detaljplaner. 

Dessutom var målet också att praktiskt undersöka ämnesområdet digitala detaljplaner med 

utgångspunkt från ett konkret exempel där en detaljplan digitaliserad enligt standarden SS 

637040:2016 läses och tolkas maskinellt.  

Webbapplikationen som byggdes under projektet är utvecklad med billiga och lättillgängliga 

webbtekniker och används för närvarande på Kiruna kommun. Webbkartan som används i 

applikationen är Google Maps och tekniken för att lägga in linjer i kartan är Keyhole Markup 

Language, förkortat KML. Slutsatsen från arbetet är att de tekniker som valdes för att lösa behovet 

huvudsakligen fungerar för ändamålet men att det vore bättre att istället för KML använda någon 

alternativ teknik, exempelvis GeoJSON. Anledningen till att KML visade sig vara mindre lämpligt är att 

KML-filer blir större än alternativa format och att den interaktivitet som applikationen kräver blir mer 

omständlig att bygga med KML än med exempelvis GeoJSON vilket sammantaget i den undersökta 

tillämpningen visade sid vara mer betydelsefullt än KML:s fördelar.  
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1 Inledning 
Digitalisering inom området detaljplaner handlar om att göra informationen i detaljplaner digital och 

arbetet med detaljplaner anpassat till den digitala informationsstrukturen. Företeelserna har kommit 

att benämnas digitala detaljplaner och digital planprocess. Målet med digitala detaljplaner och med 

en digital planprocess är effektivisering och kvalitetshöjning i detaljplanerelaterat arbete. Hit räknas 

även utveckling av nya e-tjänster som bygger på digitala detaljplaner. Ett exempel på en sådan tjänst 

som kan bli möjlig på sikt är automatiserade bygglov. På statlig nivå finns stora förväntningar på allt 

positivt som kan komma ur en digital planprocess. Centrala svenska myndigheter har fått ett 

regeringsuppdrag att främja digitalisering inom området och 2014 kom Statskontoret med en 

rapport om digitala planprocesser [1]. Sedan några år tillbaka har också Swedish Standards Institute, 

SIS, tagit fram en XML-standard för hur information i plandokument ska formaliseras för att kunna 

bearbetas maskinellt. Standarden är en förutsättning för att börja bygga system som kan hantera 

detaljplaner digitalt. Även om det torde vara lätt att föreställa sig fördelarna med en digitalisering 

som hunnit mogna och börjat leverera den önskade optimerade informationshanteringen så är vägen 

dit sannolikt lång och knappast slät. Utmaningarna är både tekniska och organisatoriska. De tekniska 

handlar om att det skulle behöva bli mindre arbetskrävande att digitalisera detaljplaner och att 

teknik som underlättar digitala planprocesser skulle behöva utvecklas. I viss utsträckning har detta 

börjat ske men än så länge i ganska liten skala. De organisatoriska utmaningarna handlar om att de 

arbetssätt som har utvecklats på runt om på plankontoren skulle behöva ändras 

Kommuner har i allmänhet inte de resurser som krävs för att dra igång digitaliseringsprojekt på egen 

hand. Att implementera en digital planprocess innebär att gamla beprövade arbetssätt som har 

utvecklats runt om på kommunerna skulle behöva ändras. För att det ska vara värt för organisationer 

att anträda digitaliseringsvägen måste den tekniska infrastrukturen som krävs finnas och fungera 

tillförlitligt.  

Det här examensarbetet närmar sig ämnet digitala detaljplaner på ett praktiskt sätt. Utgångspunkten 

är ett lokalt behov på Kiruna kommun som gäller tillgängligheten till detaljplaner. Syftet är att med 

utgångspunkt från konkreta lokala förhållanden på en medelstor svensk kommun undersöka hur 

förutsättningarna för en ökad digitalisering inom detaljplaneområdet ser ut. Arbetet har explorativ 

karaktär. Det övergripande målet var att utveckla en webbapplikation som visar Kiruna kommuns 

detaljplaner över internet. Fokus låg på snabb och billig utveckling inom ramen för de begränsningar 

som fanns. Webbapplikationen används för närvarande på Kiruna kommun och utvecklas vidare.  

Applikationen som arbetats fram inom projektet förenas med ämnesområdet digitala detaljplaner 

genom det övergripande målet, att göra detaljplaner mer tillgängliga, och genom den teknik som 

ingår i applikationen. I grunden handlar det om att hantera georefererad data. Projektet avslutades 

med ett test där en av Kiruna kommuns detaljplaner digitaliseras enligt XML-standarden SS 

637040:2016 och hanterades maskinellt med samma teknik som använts i byggandet av den 

driftsatta webbapplikationen. Rapporten beskriver utvecklingsarbetet och den kontext där detta 

examensarbete ingår.   
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet ges en bakgrund till det utvecklingsarbete som redovisas i senare kapitel. I det 

första avsnittet beskrivs vilken funktion detaljplaner har i samhällsplanering och byggande samt hur 

plandokumentet används vid bygglovprövning. I det andra avsnittet beskrivs detaljplaner ur ett 

digitaliseringsperspektiv. Därefter ges en teknisk bakgrund till utvecklingsarbetet genom en 

beskrivning av webbtekniker, kartprojektioner, koordinatsystem samt dokumentet SS 637040:2016, 

XML-standarden som specificerar hur detaljplaner ska formaliseras. Till sist ges en kort beskrivning av 

Kiruna kommun där det här projektet har genomförts.  

2.1 Detaljplaner och samhället 
Med detaljplaner reglerar samhället mark- och vattenanvändning i områden där bebyggelsen är tät 

och intressekonflikterna många, eller där speciella skäl föreligger. Enligt lag måste en detaljplan 

upprättas när en större markexploatering ska ske [2]. Genom att detaljplanelägga ett område 

bestämmer kommunen hur området får användas och hur bebyggelsen inom området ska utformas. 

Genom detaljplanen reglerar man att endast verksamheter som är lämpliga att ha i närheten av 

varandra får bedrivas inom ett område. Exempelvis är det olämpligt att etablera verksamheter som 

medför risk för explosion i omedelbar närhet av områden där folk sover. De behov av teknisk 

infrastruktur (gator, vägar, ledningar) som ny bebyggelse brukar föra med sig behöver samordnas 

vilket detaljplanen underlättar. Att detaljplanen visar vilka åtgärder som är tillåtna i ett område ger 

en säkerhet för fastighetsägare och sakägare. Planenliga åtgärder är i princip garanterade att få 

genomföras samtidigt som området inte får utvecklas på sätt som detaljplanen inte tillåter utan att 

ändring av detaljplanen sker. För att garantera exploatörer och byggherrar förutsägbarhet gäller det 

att en ny detaljplan inte får ändras inom en bestämd tidsperiod. Denna tidsperiod kallas 

genomförandetid och är minst fem och maximalt femton år. Inom denna tid är man garanterad att 

utnyttja den byggrätt som detaljplanen fastslår. Det krävs att alla berörda fastighetsägare är överens 

för att en plan ska få ändras innan genomförandetidens utgång.  

En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser, se figur 1, och en planbeskrivning. 

Detaljplanen gäller inom ett avgränsat område i en kommun och visar hur området inom 

detaljplanens gränser får användas och bebyggas. En kommun har vanligen flera hundra detaljplaner 

inom sina gränser. De tidigare plandokumenten – stadsplaner, byggnadsplaner och 

avstyckningsplaner – gäller idag som detaljplaner. Byggnadsplaner upprättades på landsbygden 

medan stadsplaner tillkom i städer. Tätbebyggda områden brukar i regel vara detaljplanelagda 

medan områden med gles bebyggelse normalt inte är det. Hur detaljplaner ska utformas och vad 

planprocessen ska innehålla regleras i Plan- och bygglagen. 

Detaljplaner är juridiskt bindande och används vid prövning av bygglov. Byggåtgärder som stämmer 

överens med detaljplanens bestämmelser beviljas tillstånd medan de åtgärder som inte stämmer 

överens med planen avslås. Plan- och bygglagen medger att byggåtgärder som innebär små 

avvikelser mot detaljplan kan godkännas, men bygglovsansökan måste då först ut på grannyttrande 

[2]. Vad som är en tillräckligt liten avvikelse är inte självklart. Ett bygglovsärende som inbegriper en 

avvikelse mot detaljplan blir dyrare för den sökande, tar längre tid att handlägga och löper större risk 

att avslås enligt min erfarenhet. För att undvika utdragna bygglovhandläggningsprocesser är det 

fördelaktigt att känna till detaljplanen för området i fråga och kunna utläsa den aktuella byggrätten 

ur planen.  
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2.2 Detaljplaner och digitalisering 
För att detaljplaner ska fungera optimalt behöver de vara lättarbetade, tillgängliga och lätta att 

begripa. Dessutom behöver de vara välutformade och rimligt detaljerade med anvisningar och 

begränsningar. En strategi för att göra detaljplaner mer lättillgängliga men också mer lättbegripliga 

och lättarbetade är att göra dem mer digitala. Det är en väg som centrala svenska myndigheter 

anträtt. 2014 kom stadskontoret med en rapport som behandlar förutsättningarna för och fördelarna 

med en digital planprocess [1]. Under 2016 har Lantmäteriet fått ett regeringsuppdrag som handlar 

om att främja digitaliseringen inom området. Även Boverket är aktivt, bland annat i 

standardiseringsgrupper för digitala detaljplaneformat [3].  

Detaljplaner är information. Den information som detaljplaner innehåller är av en typ som låter sig 

digitaliseras i princip utan betydelseförluster vilket gör detaljplaner lämpliga för datorbehandling. Det 

som avses med begreppet digitalisering i denna kontext är en standardiserad beskrivning av en 

detaljplan på ett format där de ingående bestämmelserna och geometrierna kan ”förstås” och 

manipuleras av en dator. Alla detaljplaner är olika men den information som de innehåller är av en 

typ som återkommer. Strukturen på en godtycklig detaljplan kan beskrivas på ett generellt format 

som gäller för alla detaljplaner. 

I Sverige finns det sedan en tid tillbaka ett sådant generellt format i form av en överenskommen 

XML-standard [4]. Jag beskriver standarden närmare i ett senare bakgrundsavsnitt. För att utnyttja 

den effektiviseringspotential som standarden kan bidra med måste riktiga detaljplaner finnas i detta 

formaliserade format. Här finns en tröghet som är mycket begriplig. Detaljplaner är tryckta på 

Figur 1. Exempel på detaljplan med ändamålet bostäder. Kiruna kommuns detaljplan Palsen 2.  
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papper och finns i regel digitalt endast som inskannade kopior. Att digitalisera gamla detaljplaner 

kräver handpåläggning av en människa. Det finns visserligen verktyg som kan användas vid 

digitalisering men man kommer inte ifrån att det är ett omfattande arbete som kräver resurser. När 

det gäller projektering av nya detaljplaner har det först nu 2016 börjat dyka upp projekteringsverktyg 

som kan spara detaljplanen som ett XML-dokument kompatibelt med standarden. Den betydande 

arbetsinsats som digitalisering av detaljplaner kräver innebär att endast mindre mängder 

detaljplaner i dagsläget finns digitaliserade. Den klart största digitaliseringsinsatsen hittills 

genomfördes av fem kommuner i Västernorrland i projektet RIGES.  

2.2.1 Projektet RIGES 

Undantaget i digitalt hanterande av planinformation är fem kommuner i Västernorrlands län, Timrå, 

Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors. Med start 2011 genomförde de projektet RIGES 

(Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan) som finansierades med medel från Europeiska 

utvecklingsfonden. Det övergripande projektet syftade till att skapa e-tjänster inom bygglovsområdet 

och en gemensam webbkarta med information för planering och byggande [5]. Målet som hägrade 

var delvis automatiserade bygglov och detaljerad information om byggrätt för en given fastighet. För 

att realisera målet skapades inom ramen för projektet en webbkarta, eMap [6]. För att kunna förse 

webbkartan och de tänkta e-tjänsterna med information var det nödvändigt att digitalisera 

kommunernas detaljplaner vilket skedde inom ett delprojekt, kallat Detaljplan. De deltagande 

kommunernas detaljplaner har digitaliserats enligt den då gällande XML- standarden och projektet i 

sin helhet har nått dithän att man visar ett sammanhängande detaljplanelager i webbkarta men 

målsättningen med att ta fram e-tjänster har inte uppnåtts. 

Sammanlagt digitaliserades över 2700 detaljplaner under arbetet med projektet. Digitaliseringen 

skedde i verktyget dpCadaster. Erfarenheterna från digitaliseringen av detaljplaner i RIGES-projektet 

har använts för att uppdatera XML-standarden till den version som infördes under våren 2016 [4]. 

Det gäller speciellt den katalog av planbestämmelser som byggdes upp vid digitaliseringen och som 

blev grunden till de båda planbestämmelsekataloger som nu administreras av Boverket och som är 

en del av den nya standarden.  

2.3 Webbkartor och KML 
I det här avsnittet ges först en kort introduktion till webbkartor. Därefter beskrivs en av teknikerna 

för visning av geometrier på webbkartor, KML. 

Tillgång till webbkartor som låter sig användas i utvecklingen av egna applikationer var en 

förutsättning för det här projektet. Webbkartor finns av många olika slag. De är både proprietära och 

fria, en del är avgiftsbelagda men de flesta stora kan nyttjas fritt. Den största leverantören av 

kostnadsfri webbkarta är Google (med undantag för stora trafikvolymer), exempel på andra är 

MicrosoftBing, Leaflet, Open Layers och Polymaps . Webbkartor har API:n som låter webbutvecklare 

bygga egna applikationer för kartan. Webbkartor projiceras i 2D och projektionen är vanligen WGS84 

Web Mercator (betecknat även EPSG:3857). Applikationen anropar webkartan som laddas från en 

egen server och svarar på koden i applikationen. 

Keyhole Markup Language förkortat KML är ett märkesspråk baserat på XML. Det utvecklades 

ursprungligen av Keyhole, Inc för visning av geografiskt knutna geometrier som linjer och polygoner i 

webbläsaren Earth. Keyhole blev uppköpt av Google 2004 och KML blev standardmetoden för att 

lägga in geometrier i Googles webbkartor [7]. KML används både i 2D kartor på nätet och i mobilen 
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samt i 3D-kartor i så kallade earth-webbläsare. 2008 blev KML en internationell standard inom Open 

Geospacial Consortium (förkortat OGC). OGC skriver att upptagandet av KML som en internationell 

standard innebär att KML:s utveckling ska främjas och ske i linje med internationella standarder och 

praktiker och därmed underlätta större spridning och interoperabilitet. Dessutom ska KML 

underhållas så att det är kompatibelt med tidigare versioner och att utvecklare ska hållas 

informerade om vad som är på gång [8]. Då KML är en OGC standard finns stöd för KML i alla större 

webbkartor. Dessutom kan KML-filer läsas av mycket GIS-programvara. 

KML har sin största funktionalitet i 3D-kartor som i webbläsaren Earth [9]. I 2D-kartor som Google 

Maps finns vissa begränsningar som framförallt gäller textdata, grafiken stöds dock utan problem. 

Med KML kan man lägga in geografiska objekt i webbkartor. Objekten är polygoner, linjer, bilder, 

textbeskrivningar, 3D-modeller mm. Geometriska objekt som linjer och polygoner kan stilsättas 

direkt i KML-filen. Skrafferingar och brutna linjer är stilgrepp som dock inte stöds. KML har heller inga 

inbyggda stöd för att göra sina grafiska objekt interaktiva. Önskas interaktivitet måste KML-filen 

hanteras via en processor som kan manipulera KML-filen på önskat sätt. Man kan antingen själv 

utforma en processor eller använda sig av en existerande.  

2.4 Kartprojektion och koordinatsystem 
Något man inte kommer ifrån när en digital detaljplan ska visas i webbkarta är att hantera 

kartprojektioner och koordinatsystem. Vilket koordinatsystem som detaljplanen är beskriven i spelar 

ingen roll så länge dess system är känt och kan användas som referens vid koordinattransformation. 

Webbkartan som används i det här projektet, Google Maps, är en tvådimensionell karta som 

använder systemet WGS 84 Web Mercator. Detta är ett system som är anpassat för att visa data på 

webbkarta och är inget riktigt geodetiskt system. Projektionen är en anpassning av Mercator-

projektionen som avbildar jorden på en cylinder. Se figur 2.  

 

 Figur 2. Principen för Mercator-projektionen. 
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Mercator-projektionen avbildar vinklar korrekt men förvränger skalor ju längre bort från ekvatorn 

man kommer. Följaktligen blir områden vid polerna förstorade relativt områden vid ekvatorn när 

man zoomar ut i Google Maps. Se figur 3. 

 

 

 

Google Maps, liksom många andra stora webbkartor lämpar sig väl för att visa områden lokalt men 

sämre på global skala. Data som visas i detta projekt är lokal (Kiruna kommun - Sverige) och 

förvrängningarna märks inte för ögat. I WGS 84 anges koordinater på formen latitud-longitud. 

Koordinatsystemet utgår från en sfärisk yta men används i Web Mercator projektionen för att visa 

lat-lon koordinater plant. Den digitala detaljplanens koordinater måste transformeras till WGS 84 

Web Mercator innan den kan tas in i webbkartan. 

Alla projektioner förvanskar verkligheten. Det gäller därför att välja en projektion som inte 

förvanskar verkligheten mer än projektet i fråga kan acceptera. För att avbilda jordytan på en 

tvådimensionell yta väljer man den projektion som bäst beskriver den lokala delen av jordytan som 

man vill gestalta. Vilka avvikelser från verkligheten som man kan acceptera beror på vad det är som 

ska beskrivas. För hela Sverige gäller koordinatsystemet SWEREF 99 TM (Swedish Reference Frame 

1999, Transverse Mercator) [10]. Geografisk information som behöver visas sammanhållet för hela 

Sverige representeras bäst med SWEREF 99 TM. Projektionen Transverse Mercator är en cylindrisk 

projektion som till skillnad från Mercator-projektionen är vriden 90 grader i förhållande till den 

normala Mercator-projektionen. Polerna finns därmed vid cylinderns sidor. Se figur 4 och 5. 

Figur 3. Jorden enligt Mercator-projektionen. Grönland är större än Australien trots att det i själva 
verket förhåller sig tvärt om. Australien är mer än tre gånger så stort som Grönland. 
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Figur 4. Principer för transvarsala Mercator-projektioner. 

 

Figur 5. Jorden enligt en transversal Mercator-projektion. 
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SWEREF 99 TM motsvarar projektionen UTM (Universal Transverse Mercator) i zon 33. UTM delar 

upp jorden i sextio zoner och anpassar den transversala projektionen till varje del. Se figur 6 och 7. 

 

 

 

  Figur 7. UTM-nätet i Sveriges närområde. 

Figur 6. UTM-nätet. 
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Medelmeridianen för SWEREF 99 TM är 15 grader 00 minuter [10]. Detta är medelmeridianen för 

Sverige. Hela Kiruna kommun hamnar till öster om denna. Se figur 8. 

 

 

Det finns i Sverige tolv lokala koordinatsystem som följer SWEREFS projektion men vars meridianer är 

formade enligt mittmeridianen för området för att avbildningsfelen inom området ska vara små. Se 

figur 9. Bäst noggrannhet finns vid mittmeridianen för området. I Kiruna kommun används fyra 

koordinatsystem anpassade till lokala förhållanden, SWEREF 99 18 45, SWEREF 99 20 15, SWEREF 99 

21 45 och SWEREF 99 23 15 [10]. Siffrorna 18 45, 20 15 o.s.v. avser områdets medelmeridian i grader 

och minuter. Lantmäteriet anger att användningen av de lokala SWEREF koordinatsystemen 

begränsar skalfelet i avbildningen till 50 mm/km för största delen av Sveriges yta [10]. 

Figur 8. Medelmeridianen för Sverige. Bilden kommer från Lantmäteriets webbsida. 

Figur 9. Sveriges tolv lokala koordinatsystem. 
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2.5 XML-standard för beskrivning av detaljplaner 
SS 637040:2016 är ett applikationsschema för beskrivning av en detaljplan i XML [4]. XML är ett 

universellt språk för beskrivning av dokument där dokumentens olika delar märks upp med taggar. 

Man kan säga att XML är ett språk för dokumentbeskrivning som har fördefinierad grammatik men 

saknar vokabulär. Vem som helst kan skapa ett XML-dokument med egna taggar och med en 

uppbyggnad som motsvarar de behov man har. En XML-fil är läsbar för människor och för maskiner. 

För att en maskin ska veta vad den ska göra med ett XML-dokument behöver någon som känner till 

dokumentets uppbyggnad skriva kod som förklarar för datorn vad den ska göra när den läser 

dokumentet.  

XML standarden som specifikt gäller detaljplaner måste på ett generellt sätt beskriva en generell 

detaljplan. En detaljplan består av linjer, symboler och beskrivningar som gäller för ett geografiskt 

område. Alla detaljplaner både liknar och skiljer sig åt från varandra och alla måste kunna beskrivas 

med samma standard.  

Själva standarden användes i större utsträckning för första gången i samband med RIGES delprojekt 

Detaljplan som fem kommuner i Västernorrland deltog i med stöd av Europeiska utvecklingsfonden 

och som avslutades 2015. I samband med digitaliseringen av detaljplanerna i Västernorrland fann 

man att bestämmelserna som förekom i detaljplaner inte alltid har lagstöd [5]. När så planerna 

digitaliserades behövde man hantera situationer där det i applikationsbestämmelserna inte fanns 

någon exakt motsvarighet till en del bestämmelser i en specifik detaljplan. I förekommande fall har 

man valt att använda de bestämmelser som bäst beskriver avsikten i de ursprungliga 

bestämmelserna [5]. 

För angivning av geografisk information använder SS 637040:2016 OGC:s GML-standard (Geography 

Markup Languange).  

Bestämmelsetyperna i en detaljplan är användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser, 

administrativa bestämmelser och generella planbestämmelser. Därtill beskrivs även administrativa 

uppgifter som lagakraft, diarienummer, antagningsdatum mm. Hur standarden sedan läses beror på 

vad man vill göra med den. I fallet med det här examensarbetet gällde det att läsa standard och visa 

informationen på webbkarta. Nedan följer en kort beskrivning av de viktigaste punkterna i 

standarden. 

Standarden anger hur detaljplanens linjer och bestämmelser ska anges. Enligt standarden ska varje 

linje som har del i en gräns förekomma endast en gång. Linjer ingår i gränser och gränser definierar 

områden. En gräns har ett eget id och kan ha del i flera områden. Områden är dels själva 

planområdet dels användningsområden och egenskapsområden. Gränser som ingår i ett områdes 

yttre gräns ska definieras moturs. Vanligen ingår flera gränslinjer i ett områdes yttre gräns och dessa 

anges med prefixet minus eller plus för att visa om gränsen löper moturs (plus) eller medurs (minus). 

Områden kan ha hål som definieras av en inre gräns vars linjer löper medurs. 
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Figur 10. Yttre och inre gränser. 

 

Bestämmelser taggas som användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser, administrativa 

bestämmelser eller generella planbestämmelser. Med bestämmelsen följer alltid uppgift om för 

vilket område bestämmelsen gäller.  

SS 637040:2016 är ett dokument på 60 sidor tillsammans med sina bilagor och kan beställas från, 

Swedish standards institute, SIS.  

2.6 Kiruna kommun 
Kiruna kommun är Sveriges till ytan största och nordligaste kommun. Folkmängden är drygt 23 000 

varav drygt 18 000 bor i centralorten Kiruna. Se figur 11. Västra kommundelen domineras av fjäll 

medan den östra domineras av skog. Inom Kiruna kommun finns förutom Kiruna stad även sex andra 

tätorter, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero, Karesuando och Kuttainen. Vittangi och 

Karesuando var tidigare egna kommuner men uppgick i Kiruna kommun i samband med 

kommunsammanslagningen på sjuttiotalet.  

Byarna i västra kommundelen är relativt få och ligger framförallt längs Torneträsk och E10:an samt 

längs Kalix älvdal medan byarna i den östra kommundelen är fler om än glesbefolkade och ligger 

utspritt. Endast en mindre del av Kiruna kommun är detaljplanelagd. Den till ytan största planen är 

Generalplan för Esrange raketskjutfält. Antalet detaljplaner och områdesbestämmelser är ca 460. I 

kommunen finns flera riksintressen som ska beaktas vid markplanering, exempelvis rennäring, 

friluftsliv, mineralnäring och natur. I och med att Kiirunavaaragruvan spränger sig allt mer in under 

staden måste delar av centrala Kiruna avvecklas och ett nytt centrum etableras längre österut. 

Detaljplanearbetet är följaktligen intensivt.  

 

Figur 10 kommer från dokumentet SS 637040:2016 och visar 

ett område med yttre och inre gräns. Enligt standard anges 

linjernas tecken på följande sätt: 

 

Yttre gräns är positiv moturs och negativ medurs 

minus L1 

minus L5 

plus L2 

Inre gräns är positiv medurs och negativ moturs 

plus L3 

minus L4 
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Figur 11. Utdrag ur Planeringsunderlag, Kiruna kommun 2014-2015. Befolkningskarta från 2013-12-31. 
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur utvecklingsarbetet genomfördes. Jag beskriver målsättningen, 

arbetsgången och resultatet. Som tidigare nämnts är en del av arbetet explorativt. Den största delen 

av den explorativa delen beskrivs i avsnitt 3.2.2. Innehållet i detta avsnitt rör sig mycket kring det 

data jag har haft att arbeta med och skisser av olika procedurer för att behandla dessa data 

maskinellt. En del av procedurerna som där beskrivs används i vidareutvecklingen av applikationen. 

Den del av arbetet som är själva applikationsbygget har varit uppdelat i två avgränsade delar. Den 

första av dessa delar handlar om utvecklingen av en webbapplikation för att öka tillgången till 

detaljplaner (”Plansök”) medan den andra delen behandlar utvecklingen av en applikation för visning 

av planbestämmelserna i en digitaliserad detaljplan (här kallad för en plantolk). Plansök och 

”plantolken” skiljer sig såtillvida att Plansök, tjänsten för att hitta och visa detaljplaner, utvecklades 

med syftet att nå en användbar nivå medan arbetet med plantolken syftade till att praktiskt 

undersöka digitalisering av en detaljplan samt konceptet med en interaktiv detaljplanekarta i KML.  

Att utvecklingsarbetet delats upp i dessa två delar gör det också naturligt att beskriva dem separat. 

Därför är de tre huvudavsnitten målsättning, arbetsgång och resultat vart och ett uppdelade i avsnitt 

om arbetet med Plansök respektive med plantolken. 

 

3.1 Målsättning 
Det konkreta målet för examensarbetet var att skapa en webbapplikation för detaljplaner som 

bygger på en fritt tillgänglig webbkarta och på KML-standarden. Målet var tvådelat på så vis att den 

del av applikationen (Plansök) som ska användas för att hitta och visa detaljplanedokument ska nå en 

fungerande och användbar nivå samt sättas i drift medan den del av applikationen (plantolken) som 

ska visa detaljplanebestämmelser utförs som ett test av konceptet med de ingående teknikerna i 

samverkan med standarden SS 637040:2016 (XML standard för detaljplaner). 

Först redogör jag för målsättningen för arbetet med Plansök och därefter för arbetet med plantolken. 

Målsättningarna är sinsemellan ganska olika. Arbetet med Plansök har tydligare praktiska 

målsättningar och en naturlig avgränsning i och med målet att kunna leverera en fungerande 

webbtjänst. I arbetet med plantolken beskrivs målsättningen betydligt mindre ingående medan 

avgränsningen istället tydliggörs då den är mer godtycklig både i kraft av arbetets testkaraktär och på 

grund av den potentiellt mycket stora omfattningen. 

3.1.1 Målsättning för utvecklingsarbetet med Plansök 

Innan målet för utvecklingsarbetet formulerades gjordes en behovsanalys och riskanalys. Jag redogör 

först för dessa båda och därefter för de tekniska och designmässiga mål som arbetet med analyserna 

utmynnade i. 

3.1.1.1 Behovsanalys  

Inför arbetets början formulerades en behovsanalys bestående av tänkta användningsfall. Den 

bygger på egna erfarenheter från arbete med detaljplaner och på samtal med tänkta användare, 

både anställda på Kiruna kommun och utomstående. Analysen har alltså begränsningar vad gäller 

vilken bredd av åsikter och kunskap som den bygger på men är för den skull inte utan relevans. 

Nedan beskrivs olika tänkta användningsfall. 
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 Någon vill bygga och behöver veta om området man vill bygga på omfattas av detaljplan 

samt vilka åtgärder detaljplanen tillåter. I dagsläget (2015) måste man kontakta kommunen 

och få en plankarta skickad till sig alternativt besöka stadshuset och granska plankartan i 

original.  

 Kommunen får förfrågningar från allmänheten om att skicka detaljplanekartor. I dagsläget 

(2015) får man skicka detaljplanen via e-post eller be den frågande att komma på besök. 

Med en webbtjänst skulle man kunna berätta var detaljplanen kan hittas samt exempelvis 

omedelbart över telefon berätta vilka åtgärder som planen medger i och med att bägge 

personerna samtidigt kan se plankartan.  

 Ibland behöver man som tjänsteman snabbt få fram korrekt plankarta. Med en webbtjänst 

skulle man kunna snabba upp den processen.  

 Ifall kommunen någon gång skulle behöva ta hjälp av externa bygglovhandläggare hade det 

varit praktiskt om de hade kunnat få tillgång till kommunens detaljplaner på ett enklare sätt.  

 När man vill ta del av utställd detaljplan via nätet är man hänvisad till att leta upp planen på 

Kiruna kommuns webbplats via den fastighetsbeteckning som finns i plantiteln. Genom 

webbtjänst skulle man kunna hitta till planen på ett enklare sätt. Exempelvis skulle man 

kunna visa alla utställda planer i ett lager och det skulle då bli lättare för allmänheten att ta 

del av planer i de områden som intresserar dem. 

Likväl som man visar plangränser skulle man kunna visa annan geografisk information, exempelvis 

sammanhållen bebyggelse som är av betydelse för var utanför planlagt område som bygglov krävs för 

kompletteringsåtgärder.  

3.1.1.2 Riskanalys 

3.1.1.2.1 Kommunens verksamhet 

Den planerade tjänsten är en liten webbapplikation som löser ett litet och icke verksamhetskritiskt 

problem. Verksamheten fungerar alltså bra med eller utan tjänsten och problem som kan uppstå 

torde vara mycket begränsade. Troligt är att eventuella problem skulle ha att göra med felaktigheter i 

data. 

3.1.1.2.2 Att använda externa aktörer 

De flesta webbtjänster är i dagsläget applikationer som integrerar egen kod med moduler från andra 

parter. Fördelen är att man får en genväg till snabb webbutveckling och att de lösningar man arbetar 

med är beprövade och stabila. Omständigheter man måste förhålla sig till är att användarvillkoren 

kan förändras samt att den integrerade modulen förändras i en riktning som man inte önskar. När 

det gäller webbkartor är trenden sådan att kartprogrammering växer och det i dagsläget finns flera 

bra och kostnadsfria alternativ som används på webben. Störst är Google Maps men andra aktörer 

har stärkts under de senaste åren. Fram till oktober 2011 var Google Maps helt gratis men då 

beslutades att Google skulle börja ta betalt ifall applikation med deras karta visades mer än 25 000 

gånger per dag. För varje 1000 visningar över betalgränsen ville de ha 4 dollar. I juni 2012 blev de 

tvungna sänka priset till 50 cent per 1000 extra visningar då deras största kunder började se sig om 

efter andra alternativ. För den här webbtjänstens (Plansök) del är det så att om så alla Sveriges 

detaljplaner och områdesbestämmelser fanns i systemet så är det högst osannolikt att användningen 

skulle överstiga Googles betalgräns.  
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Är det sannolikt att Google ändrar användarvillkoren så pass mycket att Google Maps inte längre är 

ett bra alternativ? Med tanke på hur utvecklingen har sett ut och hur de agerade i samband med 

införandet av betalgränsen tror jag att det är osannolikt. Däremot kan Google på sikt börja visa 

annonser i kartan. Hur dessa annonser ser ut och huruvida de gör kartan ointressant att använda är 

svårt att förutse. En buffert mot oönskad förändring av Google Maps är det faktum att den 

grundläggande tekniken som bygger upp applikationen är kompatibel med andra webbkartor.  Det 

finns alltså realistiska alternativ till Google Maps som man kan byta till.  

Ytterligare en risk har att göra med nedlagda projekt. Ibland har Google lagt ner tjänster. Att Google 

Maps skulle läggas ner torde vara mycket osannolikt. Maps har länge använts i stor omfattning och 

Google tillhandahåller bra bibliotek och genomarbetade API:n som tyder på långsiktighet. 

Karttjänster i allmänhet är också en viktig del av utvecklingen mot mobila lösningar där Google med 

mobiloperativsystemet Android har ett stort intresse. API:n förändras dock, saker tillkommer och 

funktioner försvinner. Detta är dock normalt och löses genom att man uppdaterar koden i enlighet 

med förändringarna. 

En sista risk är att man riskerar att göra knyta användarna till de externa aktörer vars tjänster man 

integrerar. Plansök måste dock anses ha mycket liten del i detta då data som användarna anropar 

inte är integritetskänslig och användarna inte behöver vara inloggade för att använda applikationen.  

3.1.1.2.3 Användarnas integritet 

Data som användarna tar del av via Plansök är inte integritetskänslig. Ingen identifikation kommer 

heller avkrävas användaren. Viss anonym användardata kan komma att sparas. Det handlar då om 

uppgifter som kan vara intressanta för prestandabehovet som t.ex. hur trafiken ser ut och vilka 

planer som laddas ner. Inga cookies kommer laddas ner till användarnas datorer. Det kommer vara 

möjligt för utomstående att se trafiken i tjänsten då ingen kryptering planeras. En kryptering skulle 

göra tjänsten långsammare och är knappast nödvändig med hänsyn till tjänstens karaktär. Som 

jämförelse kan nämnas att dagstidningar i regel inte heller krypterar sin trafik. 

3.1.1.3 Tekniska och designmässiga mål 

Målsättningen med utvecklingsarbetet för webbtjänsten var att skapa en fungerande webbtjänst 

som hanterar de tänkta användningsfallen för Kiruna kommun och präglas av användarvänlighet och 

långsiktighet. 

3.1.1.3.1 Användarvänlighet 

Tjänsten måste vara användarvänlig. För att den ska kunna vara det måste utformningen vara intuitiv 

och tekniken (framförallt kartan) snabb. Intuitiviteten uppnås genom att fokusera på hur 

användarens uppmärksamhet riktas i programmet och genom att undersöka hur användarna tar sig 

runt i programmet.  Kraven på användarvänlighet är speciellt höga då tjänsten kommer att ha 

användare som använder tjänsten första gången på egen hand och utan förkunskaper vad gäller både 

att ha använt liknande tjänster eller att ha hanterat detaljplaner. 

3.1.1.3.2 Långsiktighet 

Tjänsten ska vara långsiktig. För långsiktigheten är det viktigt att tjänsten belastar 

kommunverksamheten så lite som möjligt. Arbetet med att lägga in nya planer måste vara lätt och 

snabbt. Dessutom behöver systemet kunna underhållas effektivt och billigt. De tekniska lösningar 
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som används får inte leda till återvändsgränder och de verktyg man använder för att skapa 

applikationen måste vara långsiktiga och risken att de försvinner eller förändras drastiskt liten. 

3.1.2 Målsättning för utvecklingsarbetet med plantolken 

Arbetet med plantolken syftade till att undersöka ämnet digitala detaljplaner genom att bygga en 

webbapplikation som visar en digitaliserad detaljplan med KML och Google Maps. Tanken bakom att 

visa detaljplanen på det här sättet var att underlätta läsning och förståelse av detaljplaner. På grund 

av tidsbegränsningar utfördes arbetet som ett begränsat test av konceptet där endast en del av en 

fungerande applikation utvecklas. Syftet med testet var att pröva verktygen KML och Google Maps 

praktiskt i förhållande till uppgiften med plantolkning och få en känsla för begränsningar och 

möjligheter. 

3.1.2.1 Avgränsning 

Utformningen av plantolken begränsar sig i det här examensarbetet till att maskinellt läsa den valda 

digitala detaljplanen och visa den på en webbkarta tillsammans med sina planbestämmelser. 

För att tydliggöra avgränsningen kommer jag här jämföra de funktioner som behöver finnas i en 

fungerande generaliserad detaljplanetolk som använder KML med det arbete som genomförs inom 

det här examensarbetets ram. Detta visas i tabell 1. 

Tabell 1. Avgränsningar i utvecklingsarbetet med plantolken. 

Fungerande generaliserad plantolk Plantolken i examensarbetet 

Omvandla alla geometrier i en standardiserad 

godtycklig XML-detaljplan till KML-geometrier. 

Funktionen kodas mestadels generellt men 

testas bara på exempeldetaljplanen och 

fungerar då troligen på många detaljplaner men 

säkerligen inte på alla. 

Knyta alla detaljplanebestämmelser till KML-

geometrier. 

Funktionen skapas bara för de bestämmelser 

som finns i exempeldetaljplanen. 

Visa alla förekommande aktuella och historiska 

detaljplanebestämmelser med hjälp av en 

databas för utseenden för olika bestämmelser. 

(Symboler, färger, skraffering, linjeutseenden, 

förklarande texter osv.) 

Ingen separat databas skapas utan utseenden 

hårdkodas för endast de bestämmelser som är 

aktuella i exempeldetaljplanen. 

(Underlätta förståelse av 

detaljplaneinformation genom ett väldesignat 

användargränssnitt.)  

(Plantolkens gränssnitt når en första 

fungerande grundnivå från vilken man kan börja 

tänka, diskutera och pröva sig fram mot ett 

välfungerande gränssnitt) 

 

Den största anledningen till avgränsningen är tidsmässig och handlar om det arbete som kan hinna 

genomföras inom ramen för examensarbetet, men speciellt vad gäller funktionen för att omvandla 

geometrierna i XML-detaljplaner till KML-geometrier så är tillgången på detaljplaner att testa 

funktionen med en begränsande faktor. 
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3.2 Metod 
I det här huvudavsnittet beskrivs tillvägagångssättet i genomförandet. Först beskriver jag de 

överväganden, teknikval och undersökningar som inledde arbetet. Därefter beskriver jag i varsitt 

avsnitt det konkreta utvecklingsarbetet med Plansök respektive plantolken. 

3.2.1 Teknikval 

Inledningsvis behövde beslut fattas om tekniken. Den vägledande principen för teknikvalet är att 

teknikerna som ska användas väljs med hänsyn till att få mycket arbete gjort och med hänsyn till att 

många system ska stödja dem. Breda, beprövade, lättillgängliga, kostnadsfria open source-tekniker 

används i första hand. Fördelen med detta är att systemet blir lättare att underhålla och utveckla då 

det blir kompatibelt med fler webbtekniker, kan köras på fler maskiner och har tillgång till fler API:n 

(Application Programming Interface, specifikation av hur den externa koden kan integreras i den 

egna applikationen). 

Teknikvalet har behövt ta hänsyn till både tekniska och praktiska behov. Då jag inte har tillgång till 

egna servrar som kan köra applikationen behövde jag välja tekniker som har brett stöd på webben. 

Att lägga systemet på Kiruna kommuns servrar hade ökat komplexiteten betydligt utan att egentligen 

bidra med något. Dels hade verktyget då inte varit tillgängligt för utvecklingsarbete om man sitter 

utanför kommunens nätverk och dels hade man behövt hantera brandväggar. Att på sikt plocka in 

andra kommuner i systemet hade försvårats. För programmering på serversidan valde jag PHP då det 

är ett språk som har stöd på alla webbhotell.  Att PHP har brett stöd är en fördel mot Java EE som jag 

egentligen hellre hade använt. 

Den del av koden som utförs i webbläsaren är skriven i JavaScript. All interaktion med applikationen 

som endast innebär att data behöver läsas från servern sker i webbläsaren med JavaScript. På sikt 

kan detta tillvägagångssätt behöva omvärderas för att spara klientens processorkraft. Som 

webbkarta valdes Googles karta framförallt för att den är snabb, upplevs som responsiv och har 

välutvecklade API:n. Det mest centrala teknikvalet har gällt val av teknik för att lägga in vektordata i 

webbkartan. Keyhole Markup Language (KML) valdes då det är standard i OGC och används som 

standard för att lägga in linjer i Google Maps. KML kan även användas för modellering i 3D och har 

stöd för stilkontroll. Nackdelen med KML är att filerna blir ordrika och därmed tyngre än t.ex. 

GeoJSON som också används för att lägga in linjer i webbkartor. För att bygga interaktivitet mot KML 

används KML-processorn geoxml3. 

3.2.2 Undersökning av data och funktioner för automatisk datahantering 

Det övergripande målet är att närma sig ämnet digitala detaljplaner på ett praktiskt sätt och här 

redogörs för ett urval omständigheter som är av intresse för automatiserad hantering av 

detaljplanedata. I projektet var den data som fanns att arbeta med ett utdrag ur Kiruna kommuns 

primärkarta samt fysiska plankartor. Utsnittet ur primärkartan innehåller plangränser och planlinjer. 

Sannolikt är att det är plandata av just den typen som finns lättillgänglig runt om på svenska 

kommuner. I RIGES-projektet användes detaljplaner digitaliserade enligt den dåvarande XML-

standarden för bygget av en webbapplikation men då det är ett mycket stort arbete att digitalisera 

detaljplaner ville jag undersöka vilka förutsättningar som fanns när man jobbar med data som redan 

idag är lättillgänglig, alltså utdrag ur primärkartor och fysiska detaljplanekartor. Jag ville praktiskt lära 

känna detaljplanedata i primärkartan (filformat shape) för att få idéer till hur man på sikt skulle 

kunna läsa primärkartan maskinellt och behandla den erhållna informationen i sammanhanget 
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digitala detaljplaner. Vad gäller byggandet av den första versionen av Plansök bestämde jag mig tidigt 

för att ta vissa genvägar. Till exempel valde jag att bearbeta geometrierna i ett GIS-program istället 

för att redan från början försöka göra en läsning direkt ur primärkartan. Att lära känna datan via ett 

GIS-verktyg var ett bra utgångsläge för att få idéer om hur en funktion för automatisk läsning borde 

utformas då det gav möjlighet att studera oklarheter i grunddata. Dessutom var det också ett bra 

utgångsläge för funderingar på hur en databas som ska vara långsiktig borde utformas. Vid arbetet 

med plandata är det framförallt tre funktioner som framstod som viktiga för att kunna automatisera 

hanteringen. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa. 

3.2.2.1 Välja ut linjer ur primärkartan och lägga ihop dem till polygoner 

 

 

Figur 12. Utsnitt ur primärkarta. Utsnittet visar planlinjer i Kiruna stad. 

All data som inte är planbestämmelser är linjedata, se figur 12. Linjer avgränsar områden och oavsett 

om de motsvarar en yttre plangräns eller beskriver områden inne i planen så fungerar de på samma 

sätt.    

Punktlistan nedan redovisar förhållanden i primärkartan som är intressanta vid automatisk läsning. 

 Primärkartan innehåller linjer som avgränsar områden. Linjernas detaljtyp är nästan alltid 

angiven. Detaljtyperna är planområdesgräns, användningsgräns och upphävningsgräns i ett 

fåtal fall. Det finns ett mindre antal linjer vars detaljtyp är okänd. I sällsynta fall kan det 

förekomma att linjer är beskrivna med fel detaljtyp. 

 Ett område består i regel av flera fristående linjer. De områden som avgränsas av en polygon 

saknar intersektioner med andra typer av områden.  Där gränsen för olika områdestyper 

ligger an mot varandra ligger linjerna med de olika detaljtyperna ovanpå varandra.  
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 Det kan hända i sällsynta fall att linjer som ska mötas i noder inte möts. Detta är mer vanligt 

för linjer som tillhör olika detaljtyper än för samma detaljtyp.  

 Linjer som ingår i ett och samma område kan vara ritade i olika riktningar. Ett exempel på 

linjer som är ritade i samma riktning och som definierar ett område är: a-b, b-c, c-d, d-a. 

Exempel på samma område men ritat med linjer som har olika riktningar är: a-b, c-b, c-d, d-a. 

Vanliga GIS-verktyg skulle utan problem kunna göra ett korrekt polygonobjekt av den första 

samlingen linjer medan det av den andra skulle bli en förvriden polygon.  

Med ögonbesiktning och med uppgift om linjernas detaljtyp kan man avgöra vilka linjer som 

avgränsar olika områden men hur detta bör göras maskinellt är inte trivialt. Inte minst om hänsyn 

ska tas till de felaktigheter som kan finnas i data. Det vore intressant att försöka lösa denna 

uppgift med machine learning men det är inget som jag kommer gå in på i denna rapport. 

Nedan beskrivs en procedur för hur polygoner läggs ihop när de ingående linjerna i en polygon är 

kända men oordnade. Se figur 13 och tabell 2.  

1. Första linjens ändkoordinater läses. 

2. För varje linje som följer på den första kontrolleras om någon av linjens ändkoordinater är 

samma som i den första linjen. 

3. Om någon av ändkoordinaterna matchar den första linjen adderas denna linje i den matchande 

ändpunkten. Om linjen är ritad i omvänd riktning mot utgångslinjen vänds först 

koordinatordningen. 

4. Den matchade linjen raderas ur arrayen. Arrayen indexeras om. 

5. Sökning fortsätter i efterföljande arrayposter men nu efter den sammansatta linjens 

ändkordinater. 

6. Vid matchning upprepas punkterna 3 till 5 tills hela arrayen stegats igenom. 

7. Linjer som är kvar att matcha när en genomstegning fullbordats stegas igenom i en loop tills alla 

linjers plats i gränsen har hittats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
c 

d 

e 

f 

g 

Figur 13. Område A avgränsat av linjer. Område A är ännu ingen 
polygon och har ingen yta såvida datorns bedömning gäller. 
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Tabell 2. Principen för sammanslagning av linjer till en polygon. 

Linjer i array A 1:a sammanslagningen 2:a sammanslagningen Färdig polygon för område A 

a-b g-a + a-b + b-c f-g + g-a + a-b + b-c + c-d e-f + f-g + g-a + a-b + b-c + c-d + d-e 

e-f e-f e-f  

f-g f-g    

a-g    

b-c    

e-d e-d e-d  

d-c d-c   

 

Tabell 2 visar hur linjerna i array A, som beskriver område A, byggs ihop till en polygon. Grå celler 

innehåller linjer som matchats i aktuell genomstegning. Som de sammanslagna linjerna är angivna i 

tabellen får man intrycket att koordinaterna dubblas vid sammanslagning, alltså e-f-f-g-g-a-a-b-b-c-c-

d-d-e istället för e-f-g-a-b-c-d-e, vilket i verkligheten inte sker. 

3.2.2.2 Hantera objekt i komplexa planer som består av flera polygoner, hål och öar 

För att automatisera hanteringen av detaljplaner i allmänhet och av underhållsfunktionen i synnerhet 

krävs att komplexa planer kan behandlas korrekt. En komplex plan består av mer än ett objekt. I en 

sådan plan ingår flera polygoner som kan representera multipla planområden, hål i planområden 

samt öar i hål. Objekten i en sådan plan måste kunna sättas ihop korrekt för att hanteras digitalt och 

visas i webbkarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan beskrivs hur den komplexa planen i figur 14 läses och kategoriseras. Utgångspunkten är att de 

i planen ingående objekten är beskrivna med fristående linjer. Planen har alltså ännu inga polygoner 

och ingen yta enligt datorn. För att planen med sina olika objekt ska kunna hanteras på en högre 

abstraktionsnivå än fristående linjer måste följande genomföras: 

1. Linjer som tillhör olika objekt separeras 

2. Linjer läggs ihop till polygoner. 

3. Polygonobjekt kategoriseras som fristående eller som hål eller öar. 

Figur 14. Schematiskt exempel på en komplex plan. Planen består av två fristående områden, A och B som 
innehåller varsitt hål, C och D. Hålet C innehåller dessutom en ö. Endast planområdet redovisas, 
användningsgränser och egenskapsgränser visas ej. Sammanlagt är det fem polygoner som beskriver 
planområdet.  
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Källfilen till en plan som ska hanteras enligt denna procedur kan exempelvis ha formatet dwg och har 

kanske transformerats till shape eller GML. Dataformatet har ingen inverkan på hur proceduren för 

objekthantering utformas men den data jag har arbetat med var i formatet GML, Geography Markup 

Language. I källfilen har objekten låg abstraktionsgrad, funktionen som skissas nedan ger dem en 

högre abstraktionsgrad: 

1. Först läggs linjer ihop till en sammanslagen linje i enlighet med den procedur som beskrivs på 

sidan 19. Skillnaden mot den procedur som beskrivs på sidan 19 är att när den första polygonen 

är färdig så kvarstår fortfarande linjer att lägga ihop då en komplex plan består av minst två 

polygonobjekt. Man vet att en polygon är färdig när start och slutkoordinaten blivit lika. De linjer 

som återstår i arrayen hanteras vidare enligt samma procedur tills inga linjer kvarstår. Man vet i 

detta läge att polygonerna är fem stycken men det återstår att ta reda på huruvida de är 

fristående, hål eller öar. 

2. Åtminstone en av polygonerna måste vara fristående och det måste vara den största. Alla andra 

polygoner skulle kunna vara öar eller hål. Polygonerna sorteras enligt storlek. Det kontrolleras för 

en godtycklig koordinat ur den näststörsta polygonen om den befinner sig inom den största 

polygonens gränser. Om den inte gör det så vet man att den också är fristående. Om koordinaten 

istället skulle visa sig finnas inom gräns för den största polygonen så vet man att den näststörsta 

polygonen är ett hål i den största polygonen.  

3. För varje polygon som ännu inte kategoriserats kontrolleras om den befinner sig inom någon av 

de redan kategoriserade. Om inte så är den fristående. Om ja så kan den vara ett hål eller en ö. 

Befinner den sig inom gränserna för ett hål så vet man att den är en ö. Tillämpat på objekten i 

figur 16 blir proceduren enligt följande:   

Objekten i figur 15 är sorterade i storleksordning.  

 

 

 

 

 

 

Objekt A identifieras som en fristående polygon. 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område B befinner sig inom område A. Om den inte 

gör det så vet man att även B är en fristående polygon. 

Område B identifieras som en fristående polygon. 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område C befinner sig inom område A. Om den gör 

det så vet man att C är ett hål inom A. 

Område C är ett hål i A. Se figur 16. 

Figur 15. Planpolygoner ordnade i storleksordning. 
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 Figur 16. Polygon med hål. Område C är ett hål. 

 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område D befinner sig inom område A. Om den inte 

gör det så vet man att D antingen är en fristående polygon eller ett hål. 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område D befinner sig inom område B. Om den gör 

det så vet man att D är ett hål i B. 

Område D är ett hål i B. Se figur 17. 

 

Figur 17. Polygon med hål. Område D är ett hål. 

 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område E befinner sig inom område A. Om den gör 

det så vet man att E antingen är ett hål eller en ö. 

Område E befinner sig inom område A. 

Det kontrolleras om den första koordinaten i område E befinner sig inom område C, som är ett 

hål i A. Om den gör det så vet man att E är en ö i C. 

Område E är en ö i C. Se figur 18. 

 

Figur 18. Polygon med hål och ö. Område E är en ö. 

 

När alla i planen ingående objekt är klassificerade vet man hur de förhåller sig i relation till varandra. 

Hålen innebär exempelvis att den inneslutande polygonen upphör i hålet medan öar i hål innebär att 

planområdet visar sig på nytt. Exemplet ovan avser plangränser men det skulle lika gärna kunna gälla 



Digitala detaljplaner – Implementering av en digitaliserad detaljplan i en webbapplikation 

 23  
 

planbestämmelser fast då anpassat till den nya betydelsen. Användningsområden förhåller ju sig 

annorlunda till egenskapsområden och till planområdet som sådant än objekten i ovanstående 

exempel men grunden för den grafiska hanteringen är lika. Planbestämmelserna är dock i de flesta 

fall omöjliga att hantera automatiserat då de i regel endast finns på en analog plankarta eller en 

digital kopia av en sådan. När det gäller nya detaljplaner finns de också i de filer där detaljplanen har 

projekterats men dessa kan vara svåra att få tag på. Många planer, åtminstone utanför storstäderna, 

är dessutom ritade innan man började använda sig av datorer i projekteringen och då finns 

planbestämmelserna endast på plankartor.  

3.2.2.3 Överlagring av polygoner vid uppdatering 

En central automatiseringsfunktion är att kunna ta in nya planer i ett planlager och integrera dessa 

med de befintliga. När en ny plan tagits fram kan det betyda att delar av andra planer har upphävts. 

För att en automatiserad integrering ska kunna ske krävs det att den nya planen kan överlagra delar 

av de gamla planerna på ett automatiserat sätt. Väsentligt är också hur ändringen sparas i databasen. 

Så här långt ter det sig för mig mest lämpligt att alla gamla planer som ändras i och med att en ny 

plan tillkommit sparas med sitt ursprungliga utseende i en tabell avsedd för historik samtidigt som 

samma planer ändras i den tabell som innehåller aktuella planer. Man hade också kunnat ha det så 

att det endast är renderingen i kartan som ändras. Det hade dock varit mindre lämpligt då man i 

detta fall inte har möjligheten att reversera ändringar vid behov. Nedan beskrivs en procedur för 

uppdatering av planpolygonlager. Proceduren beskrivs översiktligt då en mer ingående beskrivning 

skulle bli onödigt lång utan att egentligen tillföra konceptet något. Exemplet behandlar ett fall som 

visas i figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Först behöver det avgöras vilka befintliga polygoner som ska ändras med anledning av den 

nytillkomna. Man skulle kunna kontrollera alla linjer i alla polygoner men det är fördelaktigt om 

man kan avfärda en del polygoner på ett mer övergripande sätt. Ett exempel på hur detta skulle 

kunna göras är att för varje polygon beräkna en likvinklig fyrhörning som innesluter polygonen. 

Fyrhörningens koordinatintervall jämförs därefter med den tillkomande polygonens inneslutande 

koordinatintervall. Om någotdera av objektens intervall i x- eller y-led inte överlappar så kan man 

sluta sig till att polygonerna inte överlappar. Med denna metod kan man avföra vissa uppenbara 

objekt från den noggrannare analysen.   

Figur 19. Överlagrade polygoner. Område A, B och C representerar planområden 
som behöver ändras i och med att en ny plan tillkommit inom deras gränser. 
Område D, E och F påverkas inte. 



Digitala detaljplaner – Implementering av en digitaliserad detaljplan i en webbapplikation 

 24  
 

2. Varje linje i den nya polygonen kontrolleras mot linjerna i en befintlig polygon. I exemplet som 

visas av figur 20 kontrolleras linjerna N1 till och med N5 mot polygonen A:s linjer. Kontrollen ger 

att linje N1 har en skärningspunkt med L6, den på N1 följande linjen N2 saknar skärningspunkter 

vilket innebär att den antingen befinner sig helt inom A:s gränser eller helt utanför. Den på N2 

följande linjen N3 visar sig ha en skärningspunkt med L4. Linjerna N4 och N5 saknar 

skärningspunkter med polygon A. Två skärningspunkter mellan nya polygonen och polygon A 

hittas alltså. Den del av polygon A:s gräns som finns mellan skärningspunkterna ska ersättas av 

den nya polygonens gräns som finns mellan samma skärningspunkter. Sammanslagningen skulle 

kunna ske på fyra olika sätt varav endast en är korrekt. För att hitta den korrekta 

sammanslagningen kontrolleras om en punkt annan än skärningspunkten på en linje som skärs 

befinner sig innanför eller utanför den skärande polygonen. Om den finns innanför betyder det 

att det är i den riktningen gränsen plockas ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. En befintlig polygon som överlagras av en ny polygon måste få sin gräns korsad minst två gånger. 

Alla fall där en gräns korsas är ekvivalent med fallet att två räta linjer korsar varandra i ett 

koordinatsystem. Se figur 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Skärningspunkter. Linjen med vita ändpunkter föreställer del av 
nytillkommen polygon medan linjerna med svarta ändpunkter föreställer del av 
befintlig polygon som får sin gräns korsad av den nytillkomna polygonen. Varje 
skärningspunkt kan beskrivas som en punkt där två räta linjer korsar varandra.  
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L3 

L4 
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N1 

N2 

N3 
N4 

N5 

Figur 20. Överlagring av 
polygoner. Polygon A är 
befintlig.  
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En skärningspunkt beräknas genom att den gemensamma lösningen för linjernas ekvationer 

identifieras. Skärningspunkten måste befinna sig inom tillåtet intervall för att vara en sann 

lösning. Se figur 22. För att beräkna om linje L3 har en gemensam skärningspunkt med linje L1 

eller L2 används räta linjens ekvation. För att avgöra om den beräknade skärningspunkten 

verkligen är mellan två linjer och inte mellan en linje och en linjeförlängning eller mellan två 

linjeförlängningar kontrolleras den beräknade skärningskoordinaten mot tillåtet resultatintervall. 

Koordinaten måste befinna sig inom tillåtet intervall för x och y för båda linjerna. I fallet som 

visas i figur 23 finns skärningspunkten mellan linje L3 och L1 inom bådas intervall och är alltså en 

sann skärningspunkt. Skärningspunkten mellan L3 och L2 finns inom L3:s intervall men utanför 

L2:s och är därmed ingen sann skärningspunkt. 

4. Den del av en polygongräns som finns mellan skärningspunkterna och som befinner sig inom den 

skärande polygonens gränser ersätts av motsvarande gräns hos skärande polygon. Se figur 23. 

Processen fortsätter tills alla skärningspunkter har hittats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedurerna som har beskrivits i detta avsnitt används i bygget av en uppdateringsfunktion för 

Plansök och även i vissa fall i bygget av plantolken. Den version av Plansök som beskrivs i kommande 

avsnitt saknar ännu uppdateringsfunktion. 

L1 

L2 

Figur 22. Identifiering av skärningspunkter. Linje L3 föreställer del av nytillkommen polygon. Linje L1 och L2 
är delar av befintliga polygoner. Pilarna pekar mot verkliga och virtuella skärningspunkter.  

L3 

Figur 23. Överlagring av polygon A. 

x 

y 
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3.2.3 Utveckling av applikationen Plansök 

Man kan dela upp Plansök i tre konceptuella delar: databas, gränssnitt och karta. Användaren 

kommunicerar med databasen via gränssnittet och kartan. Kartan tillhandahålls färdig av Google.  

3.2.3.1 Databasen 

Databasen innehåller detaljplanernas gränser och data om detaljplanerna. Källan till plangränserna är 

två shape-filer från planavdelningen på Kiruna kommun. Den ena shape-filen innehåller data som 

finns i primärkartan och innehåller förutom plangränser även andra planlinjer (användningsgränser 

och egenskapsgränser). Den andra shape-filen är rensad på andra data än plangränser och har 

skapats som en översikt. I en del fall hämtades plangränser även ur CAD-filer. Till en början använde 

jag data från översiktsfilen men upptäckte att det finns differenser i plangränserna mellan 

översiktsfilen och primärkartan. När frågan togs upp på ett möte med Kiruna kommun bestämdes 

det att det är filen som innehåller data från primärkartan som ska vara referensfil för projektet. Men 

även i denna fil påträffas ibland oklarheter. En förekommande diskrepans är att planlinjer och 

plangränser ibland finns i felaktigt lager och att man därmed får svårare att härleda en plangräns 

endast utifrån data i shape-filen. Vid sådana fall fick jag studera plankartan eller CAD-filen (om sådan 

fanns) för att reda ut vilken gräns som är plangräns. 

En annan svårighet som jag regelbundet träffade på var att en plangräns vid nära förstoring inte 

utgjorde en polygon utan var bara en samling linjer som inte hänger ihop i noderna. Då 

plangränserna behöver vara sammanhängande polygoner för att fungera korrekt i den nuvarande 

versionen av applikationen blev jag i dessa lägen tvungen att själv skapa en polygon utifrån linjerna. 

Denna omständighet aktualiserade frågan om toleranser. När en planarkitekt ritar en detaljplan är 

avsikten att plangränsen är kontinuerlig. När man sedan upptäcker att så inte är fallet och behöver 

göra en justering av gränsen i efterhand har något förändrats. Visserligen är förändringen mycket 

liten men den bör ändå hanteras medvetet. Vilken måttnoggrannhet bör gälla för en detaljplan? Ska 

säkerheten ligga på centimeternivå? Decimeternivå? När detaljplaner ritades för hand påverkade 

pennstreckets bredd toleranserna. Frågan om toleranser togs upp på ett möte men inget beslut 

fattades i frågan. Ytterligare ett förekommande problem gällde fall där en del planlinjer tillhörande 

en plan hamnade en liten bit utanför den yttre plangränsen. Rådet i dessa fall blev att låta 

plangränsen ha företräde framför andra gränser. 

 Jag var oförberedd på diskrepanserna i data och på betydelsen av varifrån data hämtas (CAD-fil, 

bearbetad shapefil, primärkarta) vilket kom att kosta tid och kvalitét. 

För redigering av detaljplanernas linjer använde jag programmet QGIS, som är ett open source 

projekt och är ett kostnadsfritt alternativ till ArcGis. I QGIS plockade jag ut data som skulle användas i 

Plansök och transformerade den till KML. För redigering av KML och för programmering använde jag 

utvecklingsmiljön NetBeans IDE, också den kostnadsfri. Jag plockade ut data som inte gällde geografi 

eller stil ur KML-filen och placerade den i matriser i en separat JavaScript-fil.  

3.2.3.2 Gränssnittet 

När databasen fanns på plats var nästa steg att visa uppgifterna i databasen på webbkartan och 

skapa funktioner för interaktion. Först behövde man bestämma hur applikationen borde bete sig. 

Utformningen är inte självklar. Arbetet underlättades av att jag tidigare behövt plocka fram 

detaljplaner och då upplevt vilka funktioner som kan vara användbara. En annan princip som spelade 
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stor roll för vilka funktioner som skulle finnas var att hålla den kognitiva belastningen vid 

användandet låg, främst genom att eftersträva att applikationen snabbt svarar på kommandon. 

Utifrån de val som gjordes började jag programmera funktioner som ger gränssnittet önskat 

beteende. Först kopplades webbkarta till applikationen och KML-filen med detaljplanerna till 

webbkartan. När man kommit så långt kan man i webbläsaren se en webbkarta med detaljplanerna 

som ytor. Ingen funktionalitet är då ännu knuten till objekten. Ett första steg i att åstadkomma 

önskat beteende är att komma åt de enskilda objekten i KML-filen, alltså planpolygonerna. För att 

åstadkomma detta användes KML processorn geoxml3. Processorn är en JavaScript-fil som innehåller 

kod som kan anropas för att komma åt objekten i KML-filen. När man kommer åt de enskilda 

objekten på ett kontrollerat sätt kan man börja styra deras beteende genom att skriva egna 

funktioner.  

När Plansök var funktionsdugligt genomfördes ett antal användartester med tjänstemän på Kiruna 

kommun. Syftet var att ta reda på om utformningen är intuitiv och användarvänlig samt att ta in 

förslag och synpunkter på förbättringar och vidareutveckling. Användartesten visade att 

utformningen huvudsakligen fungerar men identifierade även problem. Det var inte självklart för alla 

att man kunde navigera i kartan genom att dra och zooma. En del tjänstemän hade rullkontroller 

vilket gjorde det tydligt att utformningen är optimerad efter mus. Panelen där plandata visas lockade 

en del personer att försöka skriva in sökord även i de rutor som inte medgav den funktionen. 

Dessutom fanns det en önskan från planarkitekter om möjligheter att bland annat färglägga planer, 

stänga text i kartan och ta in ortofoton. 

Bristerna som kom fram i användartesterna hanterades främst genom att lägga in en iögonfallande 

beskrivning på hur man navigerar i kartan. En förändring gjordes också i panelen där plandata visas. 

Genom att panelen från början bara innehåller de fält som medger att man skriver in sökord så 

undviks problemet med att man försöker navigera genom sökning på icke sökbara termer. 

3.2.4 Utveckling av plantolken 

Här beskriver jag arbetet med plantolken. En betydande del av arbetet har varit att digitalisera en av 

Kiruna kommuns detaljplaner, då det vid arbetets start inte fanns någon i digitalt format. Jag inleder 

med att redogöra för arbetet med digitaliseringen. Först beskriver jag den aktuella detaljplanen och 

därefter processen med vektorisering och koppling av planbestämmelser. Sedan beskrivs 

översättningen av den digitaliserade detaljplanen till KML och utformningen av plantolkens 

gränssnitt. 

3.2.4.1 Beskrivning av digitaliseringsobjekt 

Som digitaliseringsobjekt valdes detaljplanen för Nya Raketskolan. Aspekter som beaktades i valet av 

detaljplan var planens ålder, planens komplexitet och tillgång till digital planinformation. 

Detaljplanen för Nya Raketskolan är en plan från 2011 (ritad 2011, lagakraftvunnen 2012-01-11) och 

då den är relativt ny är den utformad i enlighet med den gällande Plan- och bygglagen. Planens 

bestämmelser antogs vara kompatibla med Boverkets planbestämmelsekatalog varifrån identifierare 

för de bestämmelser som förekommer i planen hämtas. 

Anledningen till att detaljplanen för Nya Raketskolan valdes som digitaliseringsobjekt är att den är 

tillräckligt komplex för att vara intressant att använda som testfall men samtidigt inte mer komplex 

än att de problem som kan uppstå under digitaliseringsarbetet kan hanteras med de resurser som jag 
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hade tillgängligt. I projektet RIGES användes programvaran dpCadaster för digitalisering av 

detaljplaner men i det här projektet görs digitaliseringen ”för hand”. Det är alltså angeläget att inte 

välja en plan som är alltför svår att digitalisera för hand. Erfarenheterna från digitaliseringen av 

detaljplaner i RIGES-projektet visade också att äldre detaljplaner är besvärligare att digitalisera. 

Detaljplanen för Nya Raketskolan är framtagen av planarkitekt på Kiruna kommun. Därmed är 

AutoCAD filen med detaljplanen tillgänglig hos kommunen till skillnad från en del planer som tagits 

fram av konsult. Förutom i CAD-filen finns planlinjer i shape-filen med utdrag ur kommunens 

primärkarta. Avsikten var att i första hand använda shape-filen som referens då primärkartan tidigare 

har beslutats vara referens för projektet. Men att ha tillgång till planen i CAD bidrog till extra 

säkerhet och som ytterligare referens för geografin.   

 

 

Figur 24. Utsnitt ur plankartan för detaljplanen för Nya Raketskolan. 

Den nya detaljplanen antogs 2011 och vann laga kraft i början av 2012 då skolan skulle byggas om för 

att ge plats åt ett högstadium. Se figur 24. Planen ersatte då en tidigare detaljplan. Den allra första 

planen för skolan vann laga kraft 1975. Skolans nya arkitektoniska utformning har haft hög prioritet i 

den nya detaljplanen, se figur 25. I planbeskrivningen kan man i avsnittet om idé och vision läsa om 

kulturella aspekter: 

”Skolans viktiga roll i samhället – landmärke, skapa lust för lärande, ge byggnaden ett 

symbolvärde ” 
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Raketskolan är belägen i sydöstra Kiruna stad. Skolan är en F-9 skola och är Kiruna kommuns största 

grundskola med 723 elever i F-9 2015 enligt SIRIS, Skolverkets databas [11]  

 

 
Figur 25. Nya Raketskolans entré och modell över Nya Raketskolan. 

 

Till Nya Raketskolan hör även Rakethallen, där eleverna har idrott och som också används vid 

sportarrangemang. Nya Raketskolan befinner sig i närmare anslutning till Kirunas nya blivande 

centrum. 

Detaljplanen har det övergripande ändamålet skola. Det dominerande användningsområdet är skola 

(S) och idrottsanläggning (Y). Idrottsanläggning med beteckningen Y används dock inte längre som 

beteckning i Boverkets råd. Andra användningsområden inom planen är natur, centrum och väg, och 

gång- och cykelgata.  

3.2.4.2 Digitalisering 

I digitaliseringen översattes all geografisk data och alla planbestämmelser till XML enligt standard SS 

637040:2016. 

Först behövde det fastställas vilka linjer som ska ingå i den digitala detaljplanen. Linjerna kom från en 

shape-fil som innehåller utdrag ur primärkartan och var definierade i koordinatsystemet SWEREF 99 

TM. Först plockade jag in alla detaljplanens linjer i QGIS för bearbetning. Då linjerna i shape-filen är 

skapade ur en annan källfil beror deras utseende på hur källfilen har ritats. Man drar linjerna så som 

det är praktiskt att rita och behöver vanligtvis inte bekymra sig om de krav på exakthet och 

entydighet som standarden för digitalisering ställer. Behovet av exakthet och entydighet innebar att 

relativt mycket tid behövde läggas på att raffinera planlinjedata. Linjerna var dels dubbla och ibland 

ur fas med varandra. I en del fall fanns det felaktigt uppmärkta linjer med fel linjebeteckning som 

gjorde det besvärligt att avgöra om linjen ingår i detaljplanens yttre gräns eller om den är en inre 

planlinje. Linjer som såg ut att mötas i noder möttes i själva verket inte alls utan låg bara nära 

varandra. Vidare så behövde alla linjer delas upp efter noder. Enligt digitaliseringsstandarden ska 

linjer endast definieras en gång och får inte möta andra linjer annat än i slutnoderna. En linje kallas 

för gräns enligt standarden och beskrivs med sina ändkoordinater. I ett digitalt plandokument har 

varje linje ett eget ID som kan identifiera linjen.  
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Jag började med att i QGIS anpassa linjerna i shape-filen till standardens krav. En del linjer fick 

sprängas, andra läggas ihop och förenas i slutpunkterna, se figur 26. Antalet redigerade linjer som 

senare lades in i planen var 132.  

 

 

Figur 26. Raketskolans planlinjer. Vy från QGIS. Planbestämmelser fick utläsas ur den analoga planen. 

 

De framtagna linjerna transformerades till Geography Markup Language, GML då GML är den 

standard för geografiskt informationsutbyte som används i SS 637040:2016. Se figur 27.  

 

 

Figur 27. Utsnitt ur filen med den digitaliserade detaljplanen för Nya Raketskolan. Utsnittet visar hur en gränslinje 
beskrivs i enlighet med standard SS 637040:2016. I detta fall ingår linjen i en användningsgräns och beskrivs av en 
startpunkt och en slutpunkt. 
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När linjerna var digitaliserade kunde områden som linjerna bygger upp definieras. Se figur 28. Till 

dessa hör själva planområdet, områden som avgränsas av användningsgräns, områden som 

avgränsas av egenskapsgräns och områden som lyder under administrativa bestämmelser.  

 

 

Figur 28. Utsnitt ur filen med den digitaliserade planen för Nya Raketskolan. Utsnittet visar hur områden beskrivs enligt 
standard SS 637040:2016. Den markerade linjen är densamma som i figur 29. 

 

När all grafik var digitaliserad påbörjades digitaliseringen av bestämmelserna. Varje 

användningsbestämmelse lades in med sina tillhörande egenskapsbestämmelser och med referens 

till det område där de gäller. Se figur 29. Bestämmelsernas identifierare hämtades ur Boverkets 

bestämmelsekatalog. Nedan visas tre exempel på identifierare från planbestämmelsekatalogen. 

 DP_KM_Reningsverk (Detaljplan, kvartersmark, reningsverk) Användningsbestämmelse 

 DP_AP_Ko_Torg (Detaljplan, allmän plats, kommunalt huvudmannaskap, torg) 

Användningsbestämmelse 

 DP_AP_E_Utformning_Hundrastplats (Detaljplan, allmän plats, egenskapsbestämmelse, 

hundrastplats) 

 

 

Figur 29. Utsnitt ur den digitaliserade detaljplanen för Nya Raketskolan. Utsnittet visar ett exempel på en 
användningsbestämmelse enligt standard SS 637040:2016. Bestämmelsen gäller område f i figur 30 och anger att 
området är allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och med beskrivningen naturområde.  

 

Identifierare används i digitala detaljplaner för att ange bestämmelsetyp. I de fall planen innehåller 

bestämmelser som inte har någon exakt motsvarighet till identifierarna kan man använda de 

identifierare som bäst motsvarar planbestämmelsen. I fallet med detaljplanen för Raketskolan fanns 

det tillfällen när det inte var självklart vilken bestämmelsekod ur katalogen som lämpligast skulle 

väljas. I digitaliseringen av linjerna fanns en entydighet som inte fanns i motsvarande grad när det 

gäller digitaliseringen av bestämmelserna. 



Digitala detaljplaner – Implementering av en digitaliserad detaljplan i en webbapplikation 

 32  
 

För att kunna följa progressionen i digitaliseringen kopplade jag den framväxande digitala planen i 

XML-filen till en tolkning i webbkarta genom ett skript som jag utformat. För varje ny linje i som 

digitaliserades uppdaterades webbkartan så att jag kunde kontrollera att linjen hamnat rätt.  

Efter att all grafik fanns beskriven digitalt skapade jag en KML-fil ur mitt kontrollskript för att kunna 

felsöka linjerna ytterligare i Google Earth. Detta då Earth visar även trasig grafik relativt villigt 

samtidigt som man kan få en ledning i var det förmodligen finns fel i underliggande data då ytor och 

gränser i dessa fall får ett instabilt utseende. Vid denna kontroll upptäckte jag ytterligare egenskaper 

hos bakgrundsdata som inte var förenliga med digitaliseringsstandarden. En typisk sådan egenhet var 

att områden som skulle bilda slutna polygoner inte gick ihop i slutkoordinaten utan missade med 

någon mikrometer. När det blev känt var felen befann sig var de relativt enkla att identifiera och 

åtgärda.     

3.2.4.3 Tolkning till KML 

I detta avsnitt beskriver jag hur den digitaliserade detaljplanen för Nya Raketskolan behandlades för 

att visas i en webbkarta. Tolkningen kan sägas bestå av två delar, tolkning av detaljplanens linjer och 

tolkning av dess bestämmelser. Detaljplanens linjer lades in i webbkartan som KML genom att en 

KML-sträng syntetiseras ur XML-filen med den digitala detaljplanen. Då strukturen på den digitala 

detaljplanen är känd kunde data läsas ur XML-filen och formateras för att motsvara KML. 

Planbestämmelserna i XML-filen plockades ut på ett strukturerat sätt och kopplades till de objekt de 

tillhör. 

3.2.4.3.1 Detaljplanens linjer 

Jag började med att skapa funktioner som hämtar linjedata ur XML-filen och sätter ihop dem till 

polygoner motsvarande detaljplanens områden. Schematiskt kan arbetsgången beskrivas på följande 

sätt: 

1. Alla objekt som är områden identifieras 

a. Alla linjer som tillhör området identifieras 

i. Linjernas koordinater hämtas 

b. Linjernas koordinater ordnas i följd.  

c. Koordinaterna översätts från koordinatsystemet SWEREF 99 TM till WGS84 Web 

Mercator. För översättningen användes JS-bibliotek från tredje part. 

d. De linjer som är taggade med <minus> före linje-id (i område) reverteras för att 

koordinatsträngen ska bli kontinuerlig och löpa moturs. 

e. Koordinatsträngarna undersöks med avseende på om de innehåller inre gränser, 

alltså hål. 

i. Om strängen innehåller hål identifieras vilka av koordinatsträngens 

koordinater som ingår i hålet. 

f. En KML-sträng byggs där koordinatsträngarna (polygonerna) anges i enlighet med 

KML-standard. Polygonobjektet har alltid minst en yttre gräns och kan ha en eller 

flera inre gränser. 

2. KML-strängen som definierar polygonen läggs ihop med resten av KML-filen 

3. KML-filen tas in i webbkartan för visuell kontroll 
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3.2.4.3.2 Detaljplanens bestämmelser och beskrivning 

Beskrivningarna i den digitala detaljplanen gäller detaljplanens namn, status, lagakraftdatum, 

koordinatsystem och så vidare. Bestämmelserna i detaljplanen är dels användningsbestämmelser 

med tillhörande egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser samt dels generella 

planbestämmelser. Se figur 30. Exempel på en generell planbestämmelse som förekommer i alla 

detaljplaner är genomförandetiden. Egenskapsbestämmelserna kan innehålla en eller flera variabler, 

exempelvis anges byggnadshöjd som en variabel. Bestämmelsetyperna hittas i Planbestämmelser till 

de allmänna råden från Boverket. Ifall en planbestämmelse inte kan paras med en helt beskriven 

bestämmelsetyp finns det öppna bestämmelsetyper, exempelvis DP_KM_E_Utformning_Annat, där 

den avsedda utformningen specificeras i text. 

 

 

Figur 30. Utsnitt ur den digitala detaljplanen för Nya Raketskolan. Utsnittet visar en användningsbestämmelse med 
användningsslaget kvartersmark, transformatorstation. Egenskapsbestämmelsen för området avser byggnadshöjd som 
är 3 .0 meter och anges som en variabel. 

 

Planbestämmelserna hanterades i detta projekt på en mindre generell nivå än tolkningen av linjerna. 

Som ett första steg plockas alla bestämmelser som hör till ett visst område ut. Bestämmelserna, som 

endast anges med identifierare i den digitala detaljplanen, måste ges begripliga översättningar. I 

detta projekt har endast de bestämmelser som finns i detaljplanen för Nya Raketskolan översatts. En 

del egenskapsbestämmelser som exempelvis prickmark visas med grafik. Då KML saknar stöd för 

skrafferingar var jag tvungen att skapa en egen funktion för detta.  

3.2.4.4 Utformning av gränssnittet till plantolken 

Plantolkens gränssnitt är betydligt mindre utvecklat än gränssnittet för Plansök. Detta beror främst 

på de tidsmässiga begränsningarna för arbetet. Gränssnittet är alltså enkelt utformat med sikte på 

att vara tillräckligt för att kunna fungera som ett sätt att pröva konceptet.  
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Vissa aspekter av hur gränssnittet skulle utformas var givna. Gränssnittet behövde innehålla en karta 

där planens linjer syns. En möjlighet vore att visa plankartan precis som den visas i 

detaljplanedokumenten. Fördelarna med det är att all nödvändig information är direkt synlig och att 

den presenteras på ett sätt som vana detaljplaneläsare snabbt tar till sig. Nackdelen är främst 

komplexiteten som kan försvåra förståelsen för personer som inte är vana detaljplaneläsare. Jag 

valde att utforma gränssnittet så att de flesta bestämmelser som rör ett område blir synliga först när 

man klickar på området.  

3.3 Resultat 
I det här avsnittet redovisas resultatet av utvecklingsarbetet. Avsnittet är kort hållet och redovisar 

bara de översiktliga dragen i de båda webbapplikationerna som utvecklats. Erfarenheter från 

utvecklingsarbetet och jämförelser mellan målsättningarna och det uppnådda resultatet behandlas i 

det avslutande diskussionskapitlet. Plansök – den första applikationen – är i användning på Kiruna 

kommun. Applikationen lever upp till de flesta mål som sattes för utvecklingsarbetet. Den andra 

applikationen, plantolken, har nått avsedd nivå och arbetet med applikationen kan därigenom 

fungera som utgångspunkt för resonemang om de valda teknikernas ändamålsenlighet. 

3.3.1.1 Beskrivning av Plansök 

Plansök är ett verktyg för att hitta och ta del av detaljplaner via nätet. Applikationen visar Kiruna 

kommuns detaljplaner som klickbara polygoner i en webbkarta. Man navigerar i kartan främst genom 

att dra och zooma till den plats man är intresserad av men man kan också söka på plats, adress eller 

beteckning. Om man klickar på en planpolygon visas information om planen i en panel där man även 

kan välja att få se en PDF med plankarta och planbeskrivning. Planer som är uppdelade i flera 

områden kan stegas igenom så att man i tur och ordning fokuserar varje del. Detaljplaner som har 

upphävts med ett planförfarande och där upphävandet har egna planhandlingar och beteckning visas 

i applikationen som en vit-tonad polygon för att signalera avvikelsen mot andra planpolygoner. Vid 

sidan av sökning via karta kan man lista alla detaljplaner och söka i listan på plantyp, beskrivning, 

ändamål, beteckning och datum. Markeras en plan i listan zoomas och markeras samma plan i kartan 

till vänster.  

Applikationen har webbadressen http://www.kiruna.plansok.se/ 

I figur 31 visas vad som möter användaren när man först öppnar applikationen. 

 Plangränserna är inlagda som klickbara ytor.  

 Man navigerar i kartan genom att dra, scrolla, zooma eller skriva in en adress eller plats i en 

sökruta. 

 Sökning via planbeteckning är möjlig. 

 

http://www.kiruna.plansok.se/
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Figur 31. Vy över startläget i Plansök. 

 

När man valt en planpolygon ser man en vy son i figur 32. 

 Hovrade och markerade planpolygoner ändrar färg. 

 Data för den plan som har klickats visas i en panel till höger. Där visas även en länk till en PDF 

med plankarta och planbeskrivning (alla planbeskrivningar är dock inte inlagda).  

 Planer som är uppdelade i flera polygoner ska ha en funktion för att stega igenom alla 

plandelarna. Vissa plandelar kan vara så små att de är svåra att hitta annars. 

 

 

Figur 32. Vy över Plansök med en vald (klickad) planpolygon. 
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Väljer man att se planerna som en lista istället så ser det ut som i figur 33. 

 Detaljplanerna listas. 

 Man kan söka eller sortera på bland annat beskrivningar, beteckningar och datum. 

 En plan som väljs via listan fokuseras och gulmarkeras i den lilla kartan till vänster. 

 

 

Figur 33. Vy över listläget i Plansök. 

 

3.3.1.2 Beskrivning av Plantolken 

Plantolken är ett testverktyg för att visa digitaliserade detaljplaner på ett interaktivt sätt som ska 

möjliggöra ökad förståelse av detaljplaneinformationen för ovana detaljplaneläsare. Plantolken nås 

lämpligen via en tjänst som Plansök. När detaljplanen först visas i plantolken ser man en förenklad 

plankarta tillsammans med en kartlegend till höger i bild. Om man klickar på ett område i plankartan 

visas texter som förklarar vilka planbestämmelser som gäller i det aktuella området. 

Applikationen har webbadressen http://www.test.plansok.se/code/DDP/DigitalaDP.html 

I figur 34 visas en vy från Plansök där exempeldetaljplanen markerats och möjligheten att välja att få 

den digitala detaljplanen visad finns i panelen till höger. 

http://www.test.plansok.se/code/DDP/DigitalaDP.html
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Figur 34. Vy över Plansök med möjlighet att visa detaljplanen i plantolken. 

 

I figur 35 ser man hur plantolken ser ut när man först öppnar detaljplanen över Nya Raketskolan. 

 Användningsgränser, egenskapsgränser och administrativa gränser läses in från det digitala 

plandokumentet (xml-filen).  

 Detaljplanen visas i utzoomat läge. Man kan zooma och panorera genom att skrolla och dra i 

kartan. 

 Allmänna planbestämmelser är alltid synliga. För att se planbestämmelser för ett visst område 

behöver området klickas. 

 Detaljplanens områden är inlagda som klickbara ytor.  

 

 

Figur 35. Vy över plantolken med den digitala detaljplanen för Nya Raketskolan. 
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I figur 36 visas hur plantolken fungerar då användaren klickat på ett område i plankartan. 

 Planområden som klickas får en tjock gräns. 

 Data för det planområde som har klickats visas i en panel till höger.  

 

 

Figur 36. Vy över plantolken med ett planområde markerat. 
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4 Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar jag inledningsvis Plansök och plantolken i relation till de uppsatta 

målsättningarna för att sedan ta upp min syn på lämpligheten i att bygga dessa båda applikationer 

med webbteknikerna Google Maps och KML. Jag avslutar med att i det sista avsnittet diskutera ett 

par saker som kommit upp under arbetet. 

4.1 Plansök – användarvänligt och långsiktigt? 
Plansök har nu varit i drift i mer än ett halvår. Tjänsten löser i dagsläget fyra av de fem tänkta 

användningsfallen från behovsanalysen. Det olösta användningsfallet gäller detaljplaner på 

utställning, som inte alls finns med i Plansök. 

Vad gäller de tekniska och designmässiga målen om att Plansök skulle präglas av användarvänlighet 

och långsiktighet är min bedömning att målet om användarvänlighet är uppnått medan målet om 

långsiktighet kräver fortsatt utveckling. Användartesterna visade att en stor del av testgruppen 

upplevde att Plansök var enkelt att använda vid första användningstillfället.  

Den viktigaste funktionen som saknas för att Plansök som webbtjänst ska präglas av långsiktighet är 

en enkel uppdateringsfunktion som kan hanteras av tjänstemännen på kommunen. Idag sker all 

uppdatering vid tillkommande detaljplaner av mig med en procedur som inte är realistisk att överlåta 

på kommunens tjänstemän. Förutom att skapa uppdateringsfunktionen så kräver den också 

förändringar i databasen bakom Plansök. Plansöks nuvarande databas är KML-filen med alla 

plangränserna och den tillhörande matrisen som finns i JavaScript-filen. Denna databas är preliminär. 

När Plansök ska kompletteras med en uppdateringsfunktion måste data sparas i ett format som 

medger att man både läser från och skriver till databasen, i dagsläget är endast läsning möjligt. 

4.2 Plantolken – begränsad funktion för tekniktest 
Arbetet med plantolken har nått den nivå som var målet inom examensarbetets ram. Det innebär en 

mycket begränsad applikation men som ändå innehåller de kritiska delar som behövs för att börja 

kunna värdera de valda teknikerna – Google Maps och KML – med avseende på deras lämplighet i 

sammanhanget. Detta diskuteras vidare under egna rubriker. Här kommer jag ta upp tre 

begränsande förhållanden som dels förklarar varför begränsningarna ser ut som de gör och som dels 

behöver hanteras i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det gäller tillgången till stora datamaterial med 

digitaliserade detaljplaner, valideringen av funktionerna och arbetet med gränssnittet. 

För att bygga en generell plantolk behövs större datamaterial över riktiga digitala detaljplaner att 

bolla med än vad som varit tillgängligt i det här projektet där endast en digital detaljplan har använts. 

I synnerhet som detaljplanen är digitaliserad för hand av mig och mycket väl kan innehålla 

diskrepanser mot standarden SS 637040:2016 som jag inte har upptäckt under felsökningen. Att 

digitalisera en detaljplan för hand ger god insikt i hur standarden är uppbyggd och vad som krävs av 

programvara för detaljplanedigitalisering men värdet av att handdigitalisera ytterligare detaljplaner 

vore förmodligen starkt avtagande. Istället skulle man behöva tillgång till en större databas av redan 

digitaliserade detaljplaner. Åtminstone en sådan finns, i och med RIGES-kommunernas digitalisering. 

För fortsatt arbete behöver man alltså ordna tillgång till sådana data. 

Tätt kopplat till tillgång till en större mängd data är problemet med validering av funktionerna. Innan 

man kan säga att man har en generellt fungerande tjänst behöver man pröva att så verkligen är 
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fallet, vilket kan bli en mycket omfattande uppgift med tanke på mängden av olika 

detaljplanebestämmelser och detaljplanegeometrier och kombinationsmöjligheterna dem emellan.  

Även arbetet med utformning av gränssnittet kan vara mycket omfattande. Det handlar dels om att 

utforma lämpliga utseenden och beteenden för gränssnittet, dels att realisera dessa förslag tekniskt 

samt att testa förslagen på tänkta användare. 

4.3 Google Maps 
Både Plansök och plantolken är applikationstyper som behöver leva upp till högt ställda krav på 

användarvänlighet. En viktig aspekt av det är systemens responsivitet, att de reagerar snabbt på 

kommandon. I vissa situationer, som till exempel då man öppnar en fil kan långa tider accepteras av 

användare men generellt gäller att det som ska hända måste hända snabbt när man navigerar i en 

applikation. För att få till detta har Google Maps varit mycket användbart. Det är en webbkarttjänst 

som genom sina stora resurser vad avser både utveckling och servrar levererar snabba kartbilder. 

En annan aspekt av användarvänlighet är att gränssnittet i en applikation behöver vara intuitivt. Man 

ska helst aldrig behöva fundera över hur man ska göra det man vill göra utan man gör bara som man 

är van vid – som det verkar ”naturligt” att göra. Det gäller exempelvis sådant som att man kan 

panorera kartan genom att hålla ner vänster musknapp och dra musen i motsatt panoreringsriktning, 

att ”dra kartan”. Att kartan då fungerar som de allra flesta andra webbkartor innebär att många har 

använt sig av sådana tidigare och då kan ta med sig den erfarenheten.  

Ytterligare en funktion i Google Maps som Plansök dragit nytta av är det lättillgängliga plats- och 

adressregistret. Det har möjliggjort enkla plats- och adressökningar. Detta är värdefullt i sig men 

också för att göra det rimligt att Plansöks startsida bara visar staden Kiruna och lämnar resten av 

kommunen för navigation via plats, adress eller zoomning/panorering. Detta är bidragande till att få 

upp intuitiviteten då en startbild över hela kommunen helt hade dominerats av generalplanen för 

Esranges raketskjutfält och alla andra detaljplaner bara kan skymtas som små obegripliga fält vid 

sidan av denna. Att kunna begränsa startbilden till enbart staden tillsammans med att en polygon 

som hovras med muspekaren ändrar färg gör att polygonerna framstår som klickbara. 

Att ovanstående funktioner finns tillgängliga på ett väldokumenterat sätt gör att utvecklingen av 

applikationerna kan koncentreras till att bygga de applikationsspecifika funktionerna. 

Den största begränsningen med användandet av Google Maps rör kartdata som hade kunnat 

förbättra applikationerna. I Google Maps är det Googles kartor och satellitbilder (Googles egna och 

inköpta) som gäller, medan vissa andra webbkartetjänster som till exempel Open Layers är mer 

flexibla med redigeringsmöjligheter och med att ta in olika grundkartor och kartdata. Det har 

betydelse på en plats som Karesuando där Google Maps inte tillhandahåller högupplösta 

satellitbilder eller ortofoton. Ett annat exempel är uppdateringstakten för satellitbilderna där Kirunas 

nya centrum börjar växa fram medan Googles bilder visar ett industriområde rivet för flera år sedan. 

4.4 KML 
Vad gäller KML som teknik för att lägga in georefererad grafik i webbkarta så finns det både styrkor 

och svagheter. Inom det här projektet har jag fått fundera på när olika styrkor har sitt berättigande. 

Den erfarenhet jag talar utifrån är framförallt praktisk och skulle behöva kompletteras med mer 

studier och större överblick men det är så här långt jag nått inom ramen för examensarbetet. KML 
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har varit lättarbetat tillsammans med Google Maps och dessa båda verktyg har tillsammans bidragit 

till användarvänligheten i Plansök. Det har också varit enkelt att ta in KML i webbkartan och koda 

funktioner. Detta till trots har jag kommit fram till att det inte är lämpligt att använda KML i system 

som Plansök och plantolken. Den främsta anledningen till detta är att KML-filerna blir mycket stora i 

jämförelse med alternativa tekniker och att kodningen blir mer omständlig när en parser behöver 

användas för att komma åt objekten i KML-filen. Vad gäller KML-filernas storlek så har den 

datamängd jag har arbetat med inte föranlett prestandaproblem i webbkartan men däremot i den 

utvecklingsmiljö som jag använder (NetBeans IDE). En annan betydelsefull begränsning i projektet är 

att KML inte stödjer skrafferingar eller olika linjetyper bortom färg och tjocklek. I det arbete som nu 

tar vid med att göra Plansök långsiktigt använder jag inte längre KML utan GeoJSON av tidigare 

nämnda anledningar.  

Det som fortfarande känns intressant med KML i området digitala detaljplaner är att KML kanske 

skulle kunna vara ett lämpligt datautbytesformat i de fall man vill att all data i en detaljplan ska vara 

samlad och samtidigt direkt läsbar i exempelvis earth-browsrar. KML:s väldefinierade struktur är en 

genväg till högre abstraktionsnivåer vilket i sig underlättar för olika digitala verktyg att ta in KML-filer 

och hantera den ingående informationen i dessa på ett meningsfullt sätt. Om en digital detaljplan 

översätts till KML kan den läsas och visas av flera nuvarande verktyg utan att någon anpassning av 

verktygen behöver ske. Om än intressant så är det dock osäkert om det finns användning där detta 

vore till någon större nytta.    

4.5 Övriga reflektioner från arbetet 
I spannet mellan en verklighet där alla detaljplaner är digitaliserade och alla planprocesser digitala 

och den nuvarande verkligheten där endast ett fåtal detaljplaner är digitaliserade och planprocesser 

långt ifrån digitala finns det idag ändå en del utväxlingar som skulle kunna göras. Dessa är dock 

beroende av att verktyg som kan hjälpa till med en mer digital detaljplanehantering existerar och är 

lättanvända och lättillgängliga. Det är dock svårt att se varifrån incitamentet till att skapa sådana 

verktyg skulle kunna komma. Trenden inom offentlig verksamhet är att man använder stora och 

systemkritiska system för att sköta sina uppdrag och denna ordning är mycket begriplig. Men skulle 

man hitta en praktisk form för att även kunna utnyttja arbetskraften i små och billiga verktyg så 

kunde det visa sig vara till stor nytta. Den kritiska faktorn här är tillgång till lättillgänglig data som 

man kan utveckla mot. Statskontoret [1] föreslår att det ska upprättas en nationell databas för 

digitala detaljplaner. Det är något som hade underlättat det här arbetet genom att ge ett material att 

utveckla mot och testa på. Eftersom nyttan med digitala detaljplaner först kommer när detaljplaner 

är digitaliserade samtidigt som det inte är intressant att digitalisera innan färdiga tjänster för digitala 

detaljplaner finns vore det bra om de digitaliserade detaljplaner som trots allt finns tillgängliggörs för 

utveckling. I och med att flera verktyg för detaljplanering idag kan leverera den färdiga detaljplanen 

enligt standarden så börjar ett krav från centrala myndigheter mot kommunerna på att nyskapade 

detaljplaner ska digitaliseras framstå som mer rimligt än tidigare. I gengäld borde ett centralt 

detaljplanearkiv skapas och tillgängliggöras för utveckling. Vad gäller digitalisering av äldre 

detaljplaner är det så pass stora insatser som krävs att det vore omotiverat med krav på 

digitalisering, en sådan utveckling kräver att kommunerna själva har tillräckligt stora vinster att göra 

på digitaliseringen. Från centralt myndighetshåll skulle man dock kunna sänka kostnaden genom att 

arbeta för att sprida arbetssätt som fungerar praktiskt i digitaliseringsarbetet. Så länge detaljplaner 

inte är digitala finns det ändå möjlighet att automatisera mer av detaljplanehanteringen med den 

data som idag är lättillgänglig. Ett spår som jag tycker verkar intressant att undersöka vad gäller mer 
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automatisk hantering av befintlig detaljplanedata är machine learning i kontexten läsning av 

primärkarta. Men för att undersöka detta område på ett meningsfullt sätt skulle man först behöva 

veta vilken slags detaljplanedata som Sveriges kommuner faktiskt sitter på och vilka systematiska 

skillnader som eventuellt finns mellan olika typer av kommuner. Det skulle krävas både för att 

värdera meningen med detta angreppssätt och för att få idéer till hur uppgiften borde lösas.   
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6 Bilaga 1 
Detaljplanen för Nya Raketskolan. 




