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Stadsplan 2017

- Struktur

- Processen

- Medborgarna

- Slutsatser & Reflektioner

Har vi blivit mer digitala genom att arbeta med en digital översiktsplan?

Hur jobbar vi imorgon?



136 500 invånare175 000 
invånare 2035!

Stadsplan 2017 är en ändring 
av över översiktsplanen för 
centralorten i Helsingborgs 

kommun
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helsingborg.se/stadsplan2017Funktioner

Tydlig koppling mellan karta och bild.

Endast zoombara kartor

Söka efter adresser, platser osv.

Bygga sin egen karta

Utskrifter

Kommentarsfunktion

Lämna samrådsyttrande direkt i karttjänsten



process
• 21 olika platser
• 115



process
• 21 olika platser
• 115



Uppbyggnaden

Vad som är möjligt och vad är tidskrävande?

Hitta en takt för uppdateringarna

Automatiska uppdateringar

Behov utanför ESRIs lösningar

Inga tunga utskick

Synka med andra planer och dokument

Involvera filmklipp



samråd och utställning
540 formella yttranden 
1489 synpunkter i den digitala kartan
10 000 unika besökare på hemsidan 
10 000 visningar i den digitala stadsplanen 
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Positivt:
• Tidseffektivt 
• Transparent – internt och externt
• Bättre feedback från andra avdelningar
• Tillgängligt
• Ingen tryckkostnad
• Möjligt att inkludera andra medium (ex. film)
• Kunskapsuppbyggnad inom GIS
• Automatisk statistikföring

reflektioner

Negativt:
• Sårbart/beroende av uppkoppling
• Förvirring mellan ”tyck om” och formella 

yttranden
• Beroende av IT-kunskaper och rättigheter
• Digital arkivering?



Vad hade vi gjort annorlunda?

Mer interaktiv

Mer kreativ datavisning. 

Kopplat analys och underlag till de olika kartorna. Möjlighet att förklara saker genom klick

Tidig grundstruktur

Involverat frågor vi vill ha svar på? Röstknappar? Utvecklat den som dialogverktyg.

Mer korta förklarande filmklipp



Grönområde per 
person



Grönområde per person 
endast inom Drottninghög

Genomsnittlig grönområde 
per person (större område)

29

24

Offentliga grönområden 
per person 2016



9,9

12

Offentliga grönområden per 
person 2035 (1100 nya bostäder)

Grönområde per person 
endast inom Drottninghög

Genomsnittlig grönområde 
per person (större område)



8,2

11

Offentliga grönområden per 
person 2035 (1600 nya bostäder)

Grönområde per person 
endast inom Drottninghög

Genomsnittlig grönområde 
per person (större område)



6,8

10

Offentliga grönområden per 
person 2035 (2200 nya bostäder)

Grönområde per person 
endast inom Drottninghög

Genomsnittlig grönområde 
per person (större område)



Tillgänglighet till 
staden med 
kollektivtrafik



Digital skiss- och analysprocess



Avslutande reflektion
Diarieföring & långsiktig lagring

3D – analys & presentation?

AR?

Ökat samarbete med vår digitaliseringsavdelning och med IT/GIS

Testa



Oscar Hall

oscar.hall@helsingborg.se

helsingborg.se/stadsplan2017
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