PlaneringsGIS: En portal för samhällsbyggnad och hållbar utveckling?
Viktiga kunskapsunderlag för samhällsplanering ska göras tillgängliga i hela landet och oberoende av organisations- och
kommungränser, i något som kan betecknas som en ”samhällsbyggnadsportal”. Den information som återfinns där ska dessutom vara enhetlig och kvalitetssäkrad. Dessa ambitioner finns i
Boverkets projekt PlaneringsGIS, där GIS står för geografiska
informationssystem.
Förstudie med intervjuer
Förutsättningarna för att skapa en sådan portal, tillsammans
med länsstyrelserna och de centrala verk som producerar och
använder geografisk planeringsinformation, har utretts i en förstudie (2004).
Eken och Arken deltog i förstudien och intervjuade 22 centrala
verk om deras information och hur de gör den tillgänglig för en
bredare krets användare. Därigenom kunde frågor belysas om
-

den geografiska informationen (kostnader, behörigheter,
sekretess m.m.),

-

tekniken (vilka programvaror och data(bas)format),

-

de centrala verkens syn på det tilltänkta projektet (möjligheter och hinder, organisation, finansiering, intresse att medverka etc.)

Stor skillnad mellan myndigheterna
Analysen av intervjuresultaten visar att diskrepansen mellan hur
långt myndigheterna har kommit är mycket stor. En del har utvecklade GIS från vilka samhällsplanerare kan få tillgång till information, bland annat via Internet. Andra har långtgående planer på sådana lösningar i framtiden och ytterligare andra har
inte kommit så lång alls.
En slutsats av intervjuerna är att ”management” är den fråga för
PlaneringsGIS som mer än hälften av intervjupersonerna berört,
det vill säga hur projektet ska ledas och samordnas och vilken
arbetsfördelning som ska gälla. De strukturella, organisatoriska
och ekonomiska frågorna är viktiga. Tekniken är inte den största frågan, menar flera av de centrala verken.
Olika syn på hållbar utveckling
En annan slutsats är att myndigheterna har olika syn på vad
hållbar utveckling och samhällsplanering är. Två huvudgrupper
kan urskiljas, de som företräder det traditionella, areella perspektivet på samhällsplanering respektive de som är mer orienterade mot utvecklingsplanering och EU-perspektiv. Det är därför viktigt att representanter från båda dessa grupper av myndigheter deltar i det fortsatta arbetet med PlaneringsGIS.

