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Blås nytt liv i dina gamla kartor!

Ola Setterby

Bring your old maps back to life!
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Sustainable engineering and design



◄ ►

Vaddå ”gamla kartor”?

Alla kartor som endast existerar som bilder eller pappersoriginal

t ex:

• Pappersarkiv

• Skannat kartarkiv

• Kartor som ajourförs i verktyg som ej hanterar vektordata
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◄ ►

Vaddå ”nytt liv”?

Lyfta över den vitala informationen i 

kartorna till en spatial databas

vilket möjliggör:

• Kombinera med valfri bakgrundskarta

• Attribut på objekt

• Sökningar

• Analys

• Koppling till andra databaser

• mm mm mm
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◄ ►

Fördomar och vanliga tankar

• ”Ett hästjobb att digitalisera alla kartor”

• ”Vi får skicka arkivet till Indien för att få det gjort utan att det kostar 

skjortan”

• ”Vektoriseringsprogram finns ju, men data som kommer ut går ju inte att 

använda”
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◄ ►

FME gör jobbet!

6

•Georeferering

•Vektorisering

•Städning, databearbetning, filtrering

•Manuell kontroll och slutjustering

 FME
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Ursprunglig karta ifrån PixEdit
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Georeferering



◄ ►

9

Vektorisering
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Ta bort glapp 

mellan linjer

Städning och ytbildning med FME
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Skapa ytor Beräkna area

Filtrera bort

stora och små

ytor

Skapa attribut

Vektoriserat rådata

(ESRI Shape)

Ytbildade parkeringsytor

(MapInfo TAB)



◄ ►
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Manuell kontroll och slutjustering
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Parkeringsytor



◄ ►

Swecos modell

Oavsett vilken grunddata!

1. Proof of concept (ca en vecka)

• På en delmängd av kartorna

• Skapa FME-schema för att lyfta ur relevant data ur kartorna

• Kvalitetskontroll

• Tidsuppskattning

2. Kör samma FME-schema på alla kartorna

• Eventuella justeringar på FME-schemat
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◄ ►

Fördelar

• Spridning av data inom kommunen

• Slipper ajourhålla egen primärkarta

• Slipper dubbel ajourföring

• Analysmöjligheter

• Möjliggör koppling till ekonomisystem

• Flexibilitet – kan skapa många olika 

typer av kartor utifrån samma data

• Skalenliga kartor
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”Mycket bra system för att få geobestämda kartor i vår verksamhet, 

med en väldigt bra utvecklingspotential att användas över alla våra 

verksamhetsområden, där kartan kan vara utgångspunkt för all information.”

Jonas Nilsson

Bygg- och förvaltningschef

Parkeringsbolaget



Tack för uppmärksamheten!

Ola Setterby

ola.setterby@sweco.se
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