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Internetstöd för översiktlig planering

Arbeta smart i planering & byggande

Stockholm 11 februar1 2010

Pål Karlsson, Boverket
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ÖPA – Applikation för 

översiktlig kommunal och regional planering

Del i projektet planeringsportalen

 Tematjänster

 Standard för ÖP

Prototyp som har utvecklats i samarbete med projekten 

WebbGIS Värmland och GIS Arena
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Ursprungstanken

– som fortfarande gäller (delvis)

Prototyp 1

• Webbaserad

• Interaktiv

• Digitalt skisspapper

– Enkla rit- och antecknafunktioner

• Dialogverktyg

• Guide

• Integration text och karta

• Följa en modell för ÖP-processen
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ÖPA-prototypen idag

Prototyp 2

• Enbart ”Planlägga”

• Bygger på utkast till standard för ÖP

• Möjligt rita hela planen

• Utvecklad i Geoserver (gratis program)

• WMS och WFS 
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Utkast till standard för ÖP

Tre ”aspekter”

1. Användning

2. Struktur

3. Hänsyn (riktlinjer / rekommendationer)
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Aspekt Användning

• Områdestyp 

T. Tätort och annan tätbebyggelse med närzon

S. Stadsbebyggelse och stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för 

bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder. 

V. Områden för verksamheter, som inte bör blandas med bostäder.  

F. Parker, parkliknande miljöer, naturmark i stadsbygd, närrekreationsområden, samt 

temaparker och andra anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum 

utomhus.. 

L. Land- och vattenområde utanför tätort, 

U. Område där framtida användning ännu inte är klarlagd. (utredningsområde)

• Avsiktstyp

– Nyexploatering

– Omvandling

– Förtätning

– Oförändrad användning

– Bevarande

– Utredning

• Användningsslag (för specificering)
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Aspekt Struktur

• Övergripande transportinfrastruktur

• Övergripande grön- och blåstruktur 

• Orter

• Kärnor 

• Samband

• Viktiga funktioner

• Teknisk försörjning
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Aspekt Hänsyn

• Röd hänsyn (framtida exploatering)

• Orange hänsyn (stort bebyggelsetryck)

• Grön hänsyn (bevarandeintressen)

• Gul hänsyn (areella näringar)

• Blå hänsyn (hälsa och säkerhet)

• Lila hänsyn (samhällsviktiga funktioner)



2010-03-02

10/Namn alt projekt


