
Metria:s satsning på Open Source-GIS

Seminariet Open Source för GIS 
8-9 mars 2010

Martin Davidson
Chefsarkitekt Metria

Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå



Affärsidé – GIS as a Service

• Metria erbjuder marknaden standardprodukter, 
kundsystem och IT-tjänster för GIS via webben

• Kunder som outsourcar grundläggande GIS till 
oss når en mängd fördelar, t ex

–Effektivisering
–Ökat värde i investerat IT genom att tillföra 
den geografiska dimensionen via integration

–Frigöra egna resurser som i stället kan 
utveckla sin organisation m h a GIS

–Ökad kvalitet
–Ökad trygghet



Varför Open Source-GIS?

• Minskar kostnaden för mjukvarulicenser
vilket möjliggör kostnadseffektiv 
uppskalning av resurser

• Tillgång till källkod möjliggör snabbare 
anpassningar mot kundbehov

• Uppfyller gällande de facto standards väl 
(t ex OGC)

• Många Open Source-produkter har nått god 
produktionsmässig mognad

• Open Source för GIS lämpar sig för att 
producera standardmässiga, ”raka” GeoIT-
tjänster



Att tänka på

• Öppen källkod minskar visserligen 
licenskostnad, men man måste i stället 
investera i kunskap!

• Produkter baserade på öppen källkod 
utvecklas av sk. Communities. Var 
närvarande i dessa!

• Vad är status hos den produkt du 
använder? Är dess community aktiv? Finns 
roadmaps över planerade förbättringar och 
nya releaser? Ges frågor snabba svar?



Att tänka på

• Allt fler öppen källkods-initiativ går mot 
ökad kommersialisering. Paketereringar
med stängda versioner erbjuds support. 
Vad behöver du och dina kunder?

• Kontrollera vilken licensform som din öppen 
källkodsprodukt nyttjar om du använder 
produkten för kommersiella syften



GeoServer
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Metria Maps - översikt

• Metrias maskin till maskin tjänster 
utvecklade enligt OGC-standard med 
Metria e-kartografi ovanpå Open Source

• Vi fyller Metria Maps med innehåll, 
funktioner och servicenivå efter 
kundens behov

• Vi erbjuder produkter och 
systemlösningar som bygger på, eller 
samverkar med, Metria Maps

• Vi erbjuder konsultstöd för anpassning 
och implementation i kundens system



Metria Maps - grundinnehåll

• Dynamiska bakgrundskartor med GSD-
produkterna via WMS

• Sökning av t ex ortnamn och 
fastigheter via WFS

• Lagring av kunddata via WFS-T



Metria Maps – några tillägg

• Sökning mot fastighetsregistret
• Geokodningstjänst (adressök)
• Tillgång till annat grunddata (vektor 
och raster) bakom tjänsterna



Metria Maps – använder Open 
Source
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Säker lagring av data
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Effektiv och storskalig produktion av 
GeoIT-tjänster – vad krävs?

• Bakomliggande infrastruktur för webb- och 
applikationsservrar, datalagring, säkerhet, 
övervakning, mm

• Behörighetshantering
• Backup
• Enhetliga och inarbetade processer för drift 
och förvaltning (ITIL och PM3)

• Ett geodatalager för effektiv hantering av 
alla gällande grundataset och med inbyggd 
kvalitetssäkring av data

• En inarbetad supportorganisation



Lärdomar, tips & trix

• Mycket tid nedlagd på kartografisk formgivning
• Viktigt att hitta bra verktyg och arbetsmetoder 

för att tillverka Styled Layer Descriptors (SLD) 
bakom WMS-karttjänsterna

• Lägg extra tid på att koppla 
behörighetshantering till tjänsterna på ett 
standardmässigt sätt

• Utveckla tidigt en testmetodik – automatisera 
lasttesterna!

• Förstå hur du hittar flaskhalsarna i prestanda. 
Se till att mäta och optimera rätt saker 

• Utveckla strategin för hur tjänsteplattformen 
ska kunna byggas ut efter hand belastningen 
ökar



Lärdomar, tips & trix

• Att kunna hantera omprojiceringar ”on the fly”
mellan olika referenssystem är lätt med 
Geoserver när man jobbar med underliggande 
vektordata

• Det är svårare när datakällan är raster. Därför 
använder vi ESRIs proprietära produkt Image 
Server som datakälla bakom Geoserver. Detta 
möjliggör dynamisk transformation

• Övervakning och administration av Geoserver
kräver visst mått av utveckling. De inbyggda 
verktygen är inte tillräckliga för storskalig drift.

• För storskalig produktion måste man alltid 
sträva efter att automatisera så mycket som 
möjligt av de bakomliggande rutinerna 
(inklusive dataladdningar)!



Kundexempel: Skogsstyrelsens 
”Mina Sidor”

• WMS-karttjänst
från Metria

• Klienten byggd av 
Skogsstyrelsen baseras 
på Open Layers

• Innehåll i Mina sidor
• Bra kartor och 

flygbilder
• Bästa underlag med 

natur- och 
kulturmiljöinformation

• Insyn i 
Skogsstyrelsens 
register med tidigare 
avverkningsanmälning
ar mm

• Möjlighet att skicka in 
avverkninganmälan/
ansökan

• Möjlighet att rita in 
och göra planering av 
hänsyn vid 
avverkning, 
föryngring mm

• Mina sidor är kostnadsfri 
och öppen för alla 
skogsägare. 



Kundexempel: ”Infovisaren” åt 
Svevia

Produkten 
Infovisaren
nyttjar Metria 
Maps
bakgrunds-
karta.

Exemplet 
visar hur en 
MapInfo-
webbklient i 
.NET 3.5 
nyttjar open
source WMS.



Kundexempel: ”Infovisaren” åt 
Svevia

Även 
integration 
med 
fastighets-
söktjänst.



Exempel på statistiktjänst 
ovanpå WMS 

Exemplet demonstrerar 
en tjänst som tar fram 
befolkningsstatistik 
inom en buffert som 
ritas ut ovanpå Metria 
Maps bakgrundskarta
(open source WMS)

Klienten är skriven i 
ESRI:s JavaSript API 
som tillhör ArcGIS
Server.



Kundexempel: ”Geoland 2”

EU-portal från 
GMES (Global 
Monitoring for 
Environment and 
Secirity) som visar 
respektive lands 
tillstånd i miljön 
avseende t ex 
växtlighet och 
vatten baserat på
fjärranalyser.

Metria har 
genomfört 
karteringen för 
Sverige och 
resultatet 
publiceras via en 
WMS-tjänst från 
Metria.



Kundexempel: ”Geoland 2”

Exempel

Täckning av 
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Webbklienter på Open Layers

Metria utvecklar 
kundanpassade 
webbklienter 
t ex med Open 
Layers (öppen 
källkod) som kan 
nyttja alla 
tjänster i Metria 
Maps.

Även andra 
valfria 
karttjänster kan 
läggas till som 
exemplet visar.



Webbklienter på Open Layers

WMS 
bakgrunds-
karta från 
Metria Maps
inuti en Open 
Layers-klient.

Ett antal 
verksamhets-
skikt är lagda 
ovanpå
bakgrunds-
kartan



Metria e-Kartografi – exempel 1



Metria e-Kartografi – exempel 2



Metria e-Kartografi – exempel 3



Metria e-Kartografi – exempel 4



Metria e-Kartografi – exempel 5


