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• FME desktop sedan 1997

– Fem flytande licenser

• FME server sedan 2011

–Delas med kommunala el och va-bolag

–Tre FME Engines

–70 schemalagda jobb

–Fler än 200 uppladdade FME-skript

–Uppgraderade från version 2014 SP4 till 2018.1 i höstas

FME på Gävle kommun



Gävles FME-portal
• Utvecklade första versionen 2012

• Version 2 presenterades vid FME World Tour 2014

• Skrevs om helt och lanserades som open-source på GitHub 2017

Sköter kommunikationen med FME-servers tjänster (REST, datadownload, dataupload m.fl.)

– Inloggningsalternativ med användarnamn/lösenord, tokens och auto-inloggning

– Stödjer filuppladdningar

– Ritverktyg för att skapa klippgeometrier

– Stödjer nästan alla FME:s parametertyper med validering

– Administratörsläge med extra funktioner

– Snabbt och enkelt att konfigurera!

– Enkel att integrera med andra applikationer

– Både Engelska och Svenska

– Bara en GitHub-stjärna på två år?!?





https://github.com/gavlepeter/dojo-fmeserver-portal

Gävles FME-portal

https://github.com/gavlepeter/dojo-fmeserver-portal
https://github.com/gavlepeter/dojo-fmeserver-portal


Projekt för införande av öppna data

Våren 2018: Förstudie och datainventering

• Gävle valde en kataloglösning för att publicera öppna data

–EntryScape Catalog från MetaSolutions

• Strategi för öppna geodata

– Initialt publiceras alla filer och metadata till katalogen, Shapefiler och GeoJson

–Kvalitét före kvantitet - bearbeta publika datadistributioner för tydlighet och enkel användning

Hösten 2018: Förvaltningslösning och publicering av öppna data

• Dialog med dataägare, databearbetning och metadata

• Automatiserad förvaltning med hjälp av FME-server:

–Paketering av data

–Publicering av filer och metadata till EntryScape Catalog

–Förvaltningsdatabas

–Mål: Förvaltningen ska vara hanterbar även vid ett stort antal distributioner
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https://www.gavle.se/psidata

https://www.gavle.se/psidata


Inte lämplig 
som öppna data

Registrera datamängd och 
distribution(er) i 
datakatalogen

Utredning av 
kandidat till 
öppna data

Datakatalog
Metadata och filer

FME-server

OPPNADATA_UPPDAT_DETALJPLANER_SDE2FILE.fmw
OPPNADATA_UPPDAT_BASKARTA_SDE2FILE.fmw
OPPNADATA_UPPDAT_SKOLENHETER_SDE2FILE.fmw
OPPNADATA_UPPDAT_RADON_SDE2FILE.fmw
…

Skript som läser data, bearbetar och paketerar. 

Intern filserver för 
lagring av geodata. 

Shapefiler, 
GeoJson m.m.

Skapa FME-skript för  
paketering av data

Registrera 
distribution(er) i 

lokal databas Matas in med 
formulär i enkel 
webb-app

Kontrollskript 1: Schemalagt varje dag 20:00

OPPNADATA_SCHEMA_TRIGGER_WORKSPACE.fmw
Trigga igång FME-skript med uppdateringsintervall 
som sammanfaller med dagens datum.

Job status

Distributioner

Kontrollskript 2: Schemalagt varje dag 23:00

Distributioner

OPPNADATA_PUT_ENTRYSCAPE_FILE2WEB.fmw
Läs filer från intern share och utför PUT operation för 
de distributioner med uppdateringsintervall  som 
sammanfaller med dagens datum.

http PUT (filer och vissa metadata)

http PUT status

MS SQL-db
Inställningar för 

datadistributioner. 
Uppdateringsfrekvens, 

sökvägar m.m.
Loggar.

Förvaltning av Öppna data - arbetsflöde



Namn på
datamängd

Lokal sökväg till intern filserver för 
skapade filer 

Katalog och 
Resurs-Id i 
EntryScape

Namn på FME-skript som 
skapar ny fil

Aktivering, uppdateringsfrekvens 
och startdatum 

Status för 
senaste katalog-
uppdatering

En huvudtabell som används av kontrollskripten på FME-server styr alla uppdateringar av Öppna data-distributioner
https://catalog.gavle.se/store/{CatalogId}/resource/{ResourceId}

MS SQL-db
Inställningar för 

datadistributioner. 
Uppdateringsfrekvens, 

sökvägar m.m.
Loggar.



Kontrollskript 1
• Uppdatering av filer
• Schemalagt 20:00 dagligen
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ScheduleFilter

• FME handlar till stor del om att skapa automatiserade arbetsflöden

• Effektiv och flexibel schemaläggning är centralt

• Saknade något enkelt sätt att schemalägga på feature-nivå i workbench!

• En Custom Transformer jag delat på FME Hub löser problemet ☺

–Kategoriserad som en filter-transformer

–Filtrerar features till fyra output-portar baserat på startdatum, en angiven 

uppdateringsfrekvens och ett valbart slutdatum

–Kan bland annat användas för att:

• Schemalägga olika delar av ett och samma FME-skript

• Sköta schemaläggning från ett annat system/databas (som för Öppna data i Gävle)

• Testa den!

https://hub.safe.com/transformers/schedulefilter

https://hub.safe.com/transformers/schedulefilter


Kontrollskript 2
• Uppdatering av filer i datakatalogen
• Schemalagt 23:00 dagligen



Kontaktuppgifter

Peter Jäderkvist

peter.jaderkvist@gavle.se

Efter 21 maj:

peter.jaderkvist@sweco.se

Tack för mig! Frågor?

mailto:peter.jaderkvist@gavle.se
mailto:Peter.jaderkvist@sweco.se

