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- En öppen GIS-plattform 

RIGES 



Vad är                           ? 

• GIS-plattform i öppen källkod 

• Skapa kartor i webbläsaren 

• Integrera i e-tjänster och webbplatser 

• Byggd på öppna komponenter 

– Ramverk GeoExt, ExtJS, OpenLayers, OpenHierarchy 

– Utbyte av information via WMS, WMTS, WFS, GeoJSON 
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Vad används    är                    till? 

• Inbäddad i e-tjänsteplattformen Open 
ePlatform 

• Integrerad i Medelpads Räddningstjänsts 
externwebb 

• Som internt kartverktyg hos Sundsvalls 
kommun 



Open eMap 1.6 släppt! 

• Ny version släppt förra veckan 

• Lanserades igår som intern webbkarta för 
Sundsvalls kommun 

 



Open eMap 1.6 - nyheter 

• Användarna skapar sina egna kartor 

– Lägga till lager, gruppera lager i flera nivåer 

– Spara kartor, status för lagerträd sparas 

– Inloggning mot SAML-federation för samtliga 
anställda i förvaltningar och kommunala bolag 

– Åtkomlig varifrån som helst 



Open eMap 1.6 - nyheter 

• Skapa länk till karta 

• Generell sökfunktion för lager i kartan 

– Baserade på WFS-tjänster 

– Indexeras i Elastic Search 



Exempel 

karta.e-tjansteportalen.se 

karta.e-tjansteportalen.se/openemapadmin/usermap 

 

karta.e-tjansteportalen.se/openemapadmin 

 

http://www.raddning.info/om-oss/larm-pa-karta.html 
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Fortsatt utveckling! 
• Stöd för responsiv design 

• Metadatavisning 

• Implementera sökning för fler lager 

• Single sign-on 

• Fastighetsrapport 

• Koppling till snedbilder 

• Koppling bygglovsarkiv 

• Koppling fastighetsarkiv 

• Integration med andra system 
– Översiktsplan (dialog.sundsvall.se) 

– Sök person (inloggad.sundsvall.se) 
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Källkod på Github 

• Open eMap WUI 
– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-WebUserInterface 

• Open eMap Admin WUI + Design + Services 
– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-Admin-WebUserInterface 

– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-Admin-Services 

– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-Admin-Design 

• Open eMap Search services 
– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-Search-backend 

• Open eMap Permalink services 
– https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-Permalink-Services 
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Dokumentation 

• Open eMap WUI 
– http://oemap.org/doc/OpenEMapWebUserInterface/1.6.0/#!/api/OpenEMap.Client 

• Open eMap Admin WUI - Kommer 2015 

• Open eMap Admin Services - Kommer 2015 

• Open eMap Admin Design - Kommer 2015 

• Open eMap Admin Web User Interface - Kommer 2015 

• Open eMap Permalink Services - Kommer 2015 

• Open eMap Search Services - Kommer 2015 

http://oemap.org/doc/OpenEMapWebUserInterface/1.6.0/!/api/OpenEMap.Client


Open eMap  
Admin WUI 

• Skapa och hantera webbkartor för olika tillämpningar 

• Definiera såväl innehåll som funktion för webbkartor 
– Verktyg 

– Sökning 

– Lager 

• GeoExt2, ExtJS 4.2.1, OLpenLayers 2.13.1 

• Skapar, uppdaterar, hämtar konfigfiler 
https://kartatest.e-tjansteportalen.se/openemapadmin/configs/config/89 

• Dokumentation konfig 
https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-WebUserInterface/blob/develop/doc/config.md 
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Open eMap WUI 

• Kartan som alla slutanvändare ser 

– GeoExt2, ExtJS 4.2.1, OpenLayers 2.13.1 

• Ramverk för inbäddning i webb 

– Enkel och snabb integration 

 

 

– Se även https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-

WebUserInterface#integration 

 

<script type="text/javascript" src="OpenEMap.js"></script>  

<script type="text/javascript">  

 initOpenEMap(’configUrl’)  

</script> 
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Funktioner idag 

• Zooma in/ut, panorera 

• Informationsverktyg, klickbara 
länkar 

• Sök fastighet, adress, ort 

• Sök i lager i kartan 

• Mäta längd/yta 

• Skriv ut 

• Rita punkt, linje, yta och text 

• Rita byggnader 

• Måttsättning av objekt 

• Grupplager i fler nivåer 

• Teckenförklaring 

• Lägga till/ta bort lager 

• Tända/släcka lager 

• Olika bakgrundskartor 

• Metadata – information om 
lager i kartan 

• Spara egna kartor 

• Permalink 



Open eMap  
Search services 
• Består av två olika tjänster  

– Tjänst som i sin tur söker i antingen Lantmäteriets 
offentliga tjänster för fastighet, adress och 
ortnamn 

– Sökning i ElasticSearch 

 



Open eMap  
GeoMetadata services 

• Tjänster för att leverera metadata om lager i 
kartan 

• PyCSW 

– CSW implenetation skriven i python 

 



Open eMap  
Permalink services 

• Tjänster för att lagra och hämta permalink till 
en viss karta 

• Fristående från OpenHierarchy 

• Ingen inloggning 
 

 

 

 



Open eMap  
Admin services 

• Tjänster för att lagra och hämta 
kartkonfigurationer som skapas med Open 
eMap admin 

• OpenHierarchy 

– Open Source Java web ramverk 

 

 

 



• Tjänst för att generera en utskrivbar karta 
baserad på de val användaren gjort i Open 
eMap WUI 

 

 

MapFish print service 



Geoserver 

• Webbkartmotor 

– Mycket välanvänt 

– God prestanda 

– Open source 

• Generera kartbilder av information 

– Stilsättning 

– Teckenförklaring 

– Information om objekt i lagren 

• Standardiserat sätt att leverera geodata 

– WFS 

 


