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Sammanfattning
S0dra hamnen i Helsingborg ster infijr en total stadsomvandling som en {iiljd av stora
planerade infrastrukturprojekt. Jiimvagen ska anlAggasi tunnlar och fijrberedelser pigir
ftir en anslutning till Danmark via tunnlar under 6resund. Det nuvarandehamn- och
industriomridet ska fiirvandlas till bostadsomr6denoch integrems med niirliggande
stadsdelar.Planprocessensom ail i en initial las har behov av struktureradgeografisk
information tiver omr6det. Stadsbyggnadskontoret
har idag ingen enhetlig ldsning att
hantera de befintliga underlagen,daimvkan det vara intressantfiir Helsingborgs stad
med en planedngsportallikt Boverketsplaneringsportal.Genom att samlaall geografisk
information pe en plats kan d€t underlaftasfor beslutsfattare,handlaggareoch andm
berdrda att utlora planeringsarbetet.
Examensarbetettar fram en idd for en lokal planeringsportaldver Siidra hamnen i
Helsingborg.Portalenska samlaall geografiskinformation pi ett stiille. Den innefattari
huvudsak tle delar: webbportal, kaftjanst och en modell fttr att tillgangliggOradata.
Syftet med den lokala planeringsportalenar att underlaftaplaneringsarbetetftir Sddra
hamnen.Den lokala portalenska kunna integrerasmed Boverketsplaneringsportal.
En prototyp 6ver karftjanst€n har tagits fram. Den anviinder sig av programmet
MapGuide Open Source. Utliirandet fiiljer en framtagen kravspecifikation och visar
valda teman 6ver Sddra hamnen.Finessenmed karftjanstenar att den konsumeraroch
publicerar standardiseradeWMs-tjanster, vilket mojliggdr integrering med andra
portaler och externt informationsutbyte. FOrfattarverktyget Autodesk MapGuide Sndio
har anvAntsvid uppbyggnad av karttjiinsten.
Framtagandet av en idd till lokal planeringsportal och karttjZinstprototypen har ft)regatts
av studier inom grundl?iggandeomriden. Fcirdjupningar har skett pi kommunens
organisation, informationsflddet inom stadsbyggnadskontoret,pianprocessen i
Helsingborgsstad, standarderoch tekniker inom geografiskinformation samt Boverkets
planeringsportal.Arbetet har ocksi byggts pe intervjuer av chefer och tjiinstemiininom
stadsbyggnadskontoret, Siiderdelegationen och projektgruppen ftir Boverkets
planeringsportal.
Behovet ar stort for att skydda geografisk information p6 Intemet. I examensarbetet
beskrivs ett ramverk fiir en ny teknik, GeoDRM. Denna teknik ger utvidgade
mttjligheter att sAlja geogmfisk information med riirlig licensiering. F6r en
planeringsportalger GeoDRM en utiikad och nddvAndigfunktionalitetgenom att kunna
reglera kdparens ratt att anvand4 ?indra och siilja vidare. Anv?indningen av den
geografiska informationen kan regleras i informationsmiingd och begr?insning i tid ftir
brukandet.
Det iir betydelsefullt att uppmiirksamma anviindare om fiirdndringar och uppdateringar i
den geografiskainfomationen. Den tillgangliga tekniken GeoRSSiir derfiir intressanti
en planeringsportal. GeoRSS ger en forbattrad karttjanst genom en dkad interaktivitet.
Anvandaren 16r information om ftiriindringar och uppdateringar i kadfiinstret, vilket
sker i realtid-Tekniken kan anviindasftir en mZingdolika tillZimpningsomriden.I denna
rapport beskivs hur tekniken anviinds fiir planprocessen.

En lokal planeringspofial kan effektivisera planprocesseninom Helsingborgs stad'
Eflektiviteten uppnis genom att allt material ligger samlat och giorda analyser kan
ateranviindasi flera projekt. En lokal planeringsportalbiir anpassastill behov och
anv?indarei val av uppbyggnad och teknik fttr biista funl<tionsduglighet.
Afi anvanda oppna standarder zir centralt i detta examensarbete. Anvandningen av
programmet M;pcuide Open Source lill karftjansten :ir inte sjalvklart da det finns fler
program pi marknaden. Fiirdelama air att det iil &i programvara baserad pe oppen
iattt<oa otn det finns mojlighet att publicera och konsumera standardiserad€wMStjainster. Detta iir en viktig fiirutsaftning fiir att integreras med Boverkets
planeringsportat.Metadata bdr fiilja den intemationella standardenISO 19115' Vid
ixtem publicering av data ar det lor anvandaren viktigt att kunna fi reda pi information
om ett kaftlager pe ett enkelt satt.
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