
Användande av QGIS i Kristianstads kommun 
 
Funkar det? Ja! 
 
Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare 
Stadsbyggnadskontoret 



Kristianstad 



Kristianstad 

Avdelningen för geografisk 
information 

Jag 

• 8 personer kartor, 
GIS, system mm. 

• 8 personer mätning, 
kartering 

• Karl-Magnus Jönsson 
• GIS-utvecklare 



Varför ska man använda open 
source i kommunal förvaltning? 

• Öppenhet 

• Samarbete 

• Arbete 

• Utbildning 

 



Vad använder vi QGIS till i 
Kristianstad? 

• All GIS desktop– produkter, analyser, tjänster 

- Turistkarta, cykelkarta mm. 

- Översiktsplanering 

- Analysblad 

- Rasterhantering 

- Enklare verksamhetsdata 

• GIS webb, bakgrundskartor och overlays i QGIS 
server.  

• Inte ajourföring av primärkarta och produktion 
av detaljplaner. 



Kort historik 

2010-> 2012 blandning 
av proprietärt och open 

source 

DB 
Oracle 

GIS 
Desktop 

Web 
sMap 

DB 
PostGIS 

GIS 
Server 

GeoServer 

• Fortfarande dyrt 

• Bättre 
webbkartor 

• Dubbel kartografi 
och datalagring 

Web 

Open 
source 

GIS 
Desktop 

QGIS 



Vänta lite! 

• 2 databaser att synkronisera 

• 3 sätt att skapa kartor 

• Hastighet är inte allt 

Arbete, kunskap, data, organisation och flöde 

• Enkelhet 



Kort historia 

2013 -> allt OS 

DB 
PostGIS 

GIS 
QGIS 

Web 
sMap 

• Lägre kostnade 

• Samma data och 
kartografi 

• Enklare 
administration 

DB 
Oracle 

GIS 
Desktop 

GIS 
Server 

GeoServer 

Web 

Open 
source 



Enkelt och vackert 



Verkligheten 



Vad vill vi uppnå 

• Enkelt, snabbt, kraftfullt för användarna 

• Ordning på vad kartorna innehåller 

• Enkelt att skapa avancerad kartografi som kan 
återanvändas 

• Enkelt och flexibelt att administrera kartorna 



Vad är QGIS? 
A Free and Open Source 
Geographic Information System  

 
Desktop 

Browser 
Server 

Webbklient 
Qfield (mobil) 

Lägg till en spatial databas och du har ett 
komplett system 

+ 



QGIS 2 Desktop 

• Många format 

Vektor (OGR) 

Raster (GDAL) 

Spatiala databaser (PostGIS, Spatialite, Oracle, 
Microsoft) 

• Kraftfull bearbetning och kartografi 

• Analyser 

• Presentationer och layout 



QGIS server 

• WMS/WFS server (fastCGI på Apache HTTP 
server) 

• Lätt att publicera WMS och WFS direkt från 
projektet i QGIS Desktop med exakt samma 
utseende. 

• All konfiguration görs i projektet. 

• Använda den kraftfulla symbologin och 
etiketteringen i QGIS 

• Webbaserad utskrift “out of the box” 



Layout och innehåll av webbkartan 
Exempel på en vy av ikarta för en (intern) användare: 



- ser likadant ut som på webben 
- praktiskt för administratörerna 

 

Layout och innehåll i QGIS Desktop 
Exempel på en vy av ikarta för en administratör: 



Projektegenskaper 



Projektegenskaper 



Lageregenskaper 



SLD vs Lageregenskaper 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

StyledLayerDescriptor.xsd" xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <NamedLayer> 

  <Name>GA</Name> 

    <UserStyle> 

      <Title>GA yta</Title> 

      <FeatureTypeStyle> 

         <Rule> 

          <Name>label</Name> 

          <Abstract>Label</Abstract> 

          <MaxScaleDenominator>6000</MaxScaleDenominator> 

          <TextSymbolizer> 

             <Label> 

               <ogc:PropertyName>BLOCK_ENHETSNUMMER</ogc:PropertyName> 

             </Label> 

             <Font> 

                  <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter> 

                  <CssParameter name="font-size">14</CssParameter> 

                  <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter> 

                  <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter> 

             </Font> 

             <Fill> 

               <CssParameter name="fill">#111111</CssParameter> 

             </Fill> 

            <VendorOption name="goodnessOfFit">0.2</VendorOption> 

           </TextSymbolizer> 

        </Rule> 

        



SLD vs Lageregenskaper forts. 
 <Rule> 

          <Title>Bef.</Title> 

          <ogc:Filter> 

            <ogc:Or> 

             <ogc:PropertyIsEqualTo> 

               <ogc:PropertyName>DP_STATE</ogc:PropertyName> 

               <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 

             </ogc:PropertyIsEqualTo> 

             <ogc:PropertyIsEqualTo> 

               <ogc:PropertyName>DP_STATE</ogc:PropertyName> 

               <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 

             </ogc:PropertyIsEqualTo> 

            </ogc:Or> 

          </ogc:Filter> 

          <MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#98FB98</CssParameter> 

              <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter> 

            </Fill> 

            <Stroke> 

              <GraphicStroke> 

                <Graphic> 

                  <Mark> 

                    <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                    <Stroke> 

                      <CssParameter name="stroke">#111111</CssParameter> 

                      <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 

                    </Stroke> 

                  </Mark> 

                  <Size>1</Size> 

                </Graphic> 

              </GraphicStroke> 

              <CssParameter name="stroke-dasharray">1 8</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </PolygonSymbolizer> 

        </Rule> 

         



SLD vs Lageregenskaper forts. 2 
<Rule> 

          <Title>Plan.</Title> 

          <ogc:Filter> 

             <ogc:PropertyIsEqualTo> 

               <ogc:PropertyName>DP_STATE</ogc:PropertyName> 

               <ogc:Literal>2</ogc:Literal> 

             </ogc:PropertyIsEqualTo> 

          </ogc:Filter> 

          <MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#98FB98</CssParameter> 

              <CssParameter name="fill-opacity">0.2</CssParameter> 

            </Fill> 

            <Stroke> 

              <GraphicStroke> 

                <Graphic> 

                  <Mark> 

                    <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                    <Stroke> 

                      <CssParameter name="stroke">#98FB98</CssParameter> 

                      <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 

                    </Stroke> 

                  </Mark> 

                  <Size>1</Size> 

                </Graphic> 

              </GraphicStroke> 

              <CssParameter name="stroke-dasharray">1 8</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </PolygonSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 



SLD vs Lageregenskaper forts. 3 



Smarta funktioner i QGIS Desktop  

• Uttrycksbaserad textsättning  

• Regelbaserad stilsättning 

• Symbolnivåer 

 

• Spara stil i databas 

 



Uttrycksbaserad textsättning 
- möjlighet att skapa etiketter med anpassat innehåll 

Gränspunktnummer och markeringstyp 



Textsättning med villkor, CASE 
 

 



Regelbaserad stilsättning 
- en stil för olika skalintervall 

 



Symbolnivåer 
- styr renderingsordningen, 
effektivt vid utritning  
av vägar 
 



Spara stilen i databasen 
-stilen läses in samtidigt som lagret i QGIS Desktop 



Hur har vi bytt till open source? 

ORACLE 
POSTGIS POST

GIS 

Verksamhetssystem 
GIS och 

intern webb 

Extern 

webb 

2013 2010 

sMap sMap 



Lösningar för webbkartorna 
i Kristianstad 

• sMap ramverk 

• Dokumentation av data i metadata 

• QGIS och QGIS server för produktion av tjänster 

• Konfiguration från metadata, cachning i 
Geoserver och på webbserver (Varnish) 

• Spara stilar i databasen 

• Inloggning mot AD för åtkomst av vissa lager 

• Möjlighet att läsa ut vektordata med hjälp av 
metadata och FME 

• Metadatasökning med koppling till webbkarta 
och QGIS 



Desktop 

Flöde 

Meta-

data 
sMap 

webbkartor PostGIS 

QGIS Server 

Config.php 

Cachning 

projektfil WMS/WFS 

stil 

Användare 

Webb Meta 

sök 

Adminis

tratör 



Upplevelser 

• Installation 

• Använda 

• Prestanda 

• Uppgraderingar 



Framtid 

• Optimering 

• WMS GetPrint 

• Ny webbklient? 



Server 

Systemuppbyggnad 

PostGIS 

QGIS Server 

Geoserver 

Varnish cache på webbserver Meta-

data 

sMap 

webbkartor 
sMap 

webbkartor 



Slutsatser 

• Kompetent teknik 

• Ingen anledning att ha ett köpe-gis 

• ”Vanliga” systembytesproblem 

• Varför? 

• Utbildning 

• Migrering 

• Budget, växla licens mot kompetens 



Tack! 

Karl-Magnus Jönsson 

www.qgis.org 

http://kartor.kristianstad.se/ 

http://gis.gvc.gu.se/qgissverige/ 

https://github.com/getsmap 

http://www.qgis.org/
http://kartor.kristianstad.se/
http://gis.gvc.gu.se/qgissverige/
http://gis.gvc.gu.se/qgissverige/
https://github.com/getsmap

