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WFS-tjänst för Bebyggelseregistret 

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat 
dokument. 

Tjänsten uppdateras varje helg. All textinformation i tjänsten är licensierad med CC0. Upphovsrätt för 
fotografier måste kontrolleras i Bebyggelseregistret. Frågor om innehållet skickas till bebygg@raa.se. 

Instruktioner 

Börja med att öppna ditt GIS-program. I exemplet nedan har vi använt QGIS (2.2.0 Valmiera), en 
programvara som finns fritt tillgänglig på nätet (http://www.qgis.org/en/site/) Manualer för QGIS 
finns här: http://www.qgis.org/en/docs/index.html 

 

 

Klicka på ikonen ”Lägg till WFS-lager”. 

http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/
mailto:bebygg@raa.se
http://www.qgis.org/en/site/
http://www.qgis.org/en/docs/index.html
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Om du har kopplat upp dig mot tjänsten förut ligger den i rullistan högst upp, alldeles under texten 
”Serveranslutning”. Om det är första gången du kopplar upp dig klickar du på ”Ny”. 

 

Skriv in ett namn som beskriver tjänsten så att du kan skilja den från andra tjänster, exempelvis 
”Bebyggelseregistret”. I fältet URL skriver du in länken till tjänsten, den kan exempelvis se ut så 
här: http://map.raa.se/geoserver/bebr/ows?version=1.0.0 

Därefter klickar du på OK. 

http://map.raa.se/geoserver/bebr/ows?version=1.0.0
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Tjänsten är nu inlagd. Välj den i rullistan och klicka på ”Koppla upp”. 
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De lager som finns tillgängliga i tjänsten visas i listan. I Bebyggelseregistrets tjänst finns tre olika 
lager (se beskrivning nedan). Välj genom att först klicka på lagret och därefter på ”Lägg till”. Lagret 
visas då i kartan. Du kan kombinera flera lager och visa upp dem samtidigt genom att göra om 
proceduren. Lager i tjänsten: 

Inventering (ytor): innehåller ytor som visar inom vilket område en inventering genomförts. Det 
övervägande flertalet ytor är hämtade från en nedlagd tjänst med kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringar som driftades av Boverket och länsstyrelsen, men som numera är överförd till 
Bebyggelseregistret. Observera att registret bara innehåller en del av alla de kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringar som genomförts, och att långt ifrån alla som finns i Bebyggelseregistret har 
en digital yta. 

Anläggning (ytor): innehåller de byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen som har aktuella 
lagskydd + digitala skyddsområdesytor inlagda i databasen. Samtliga statliga byggnadsminnen har 
ytor och finns alltså med i tjänsten, däremot finns det inte ytor för alla byggnadsminnen. Detta beror 
bland annat på att länsstyrelserna ibland nöjer sig med att markera byggnadsminnets position med en 
punkt. 

Byggnad (punkter): byggnadspunkter för alla byggnader i registret som är skyddade som 
byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen. 
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I exemplet ovan är lagret för anläggningar uppkopplat, liksom lantmäteriets nedtonade 
bakgrundskarta. Lagren visas i listan till vänster och kan aktiveras genom att vänsterklicka. Kartan är 
inzoomad till byggnadsminnet Skärva herrgård utanför Karlskrona och ytan för skyddsområdet visas. 

 

Genom att även lägga till lagret för byggnader visas punkter för de byggnader som ingår i 
byggnadsminnet. För att visa information om respektive objekt klickar man på knappen ”i” i listen 
högst upp ovanför kartan och därefter på det objekt man vill veta mer om. Observera att det lager man 
vill hämta information från måste vara aktivt (markerat i listan till vänster). Vänsterklicka på lagrets 
namn för att aktivera. 
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Sortera och söka 

För att sortera eller filtrera informationen som finns i lagret högerklickar du på det i listan till vänster 
och väljer ”Filter”. Du kan också göra filtreringar via ”Öppna attributtabell”, då får du samtidigt en 
helhetsbild över vilken information som finns i lagret. (se exemplet nedan). 

 

Informationen visas i kolumner. För att sortera posterna efter en viss kolumn klickar du på kolumnens 
namn. 

För att göra specifika utsökningar/filtreringar använder du rullistan med texten ”Visa alla objekt” 
längst ner till vänster och väljer ”Avancerat filter (Uttryck)”. 
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Man ställer frågor genom att kombinera värden och operatorer. Under rubriken ”Fält och värden” 
ligger en lista över kolumnerna. För att söka fram alla poster inom en viss kommun går du in och 
dubbelklickar på ”kommun”. Värdet visas då i fältet uttryck, det är där man ser vilken fråga man 
konstruerar. Om du vill filtrera fram alla poster i Göteborgs kommun väljer du sedan operatorn ”=” 
och skriver ’Göteborg’ omgivet av apostrofer. Klicka därefter på Ok och attributtabellen visar bara 
information om de poster som ligger i Göteborgs kommun. 
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På det här sättet kan man filtrera fram urval baserat på värden i samtliga kolumner i lagret.   

 

 

 

 

 

 

 

 


