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Abstrakt 
I denna rapport redogörs för ett projekt utfört åt Lantmäteriets SWEPOS-avdelning. 
SWEPOS vill på sin hemsida erbjuda sina kunder en interaktiv karttjänst, eller 
onlinekarta, där olika typer av informationslager kan visas och sedan interageras 
med av kunderna. Dessa lager är utvecklade i JavaScript och C# och får sin 
information från GeoJSON-filer. Tjänsten har databasstöd (MS-SQL) för möjlighet 
att kunna spara information. Resultatet av projektet blev en fullt funktionell 
karttjänst som ligger som en del av SWEPOS nya hemsida. 
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1 Inledning 

1.1 SWEPOS 

SWEPOS är ett nationellt nät av fasta referensstationer för GNSS som drivs av 
Lantmäteriet. GNSS står för Global Navigation Satellite Systems och är en 
samlingsterm för satellitnavigeringssystem som GPS, Galileo, GLONASS m.fl. 

Referensstationerna har sin position utmätt på millimeternivå och tar 
konstant emot data från GNSS-satelliterna. Datan korrigeras för eventuella 
mätavvikelser och skickas sedan till SWEPOS driftcentral i Gävle där den 
kontrolleras och sedan skickas ut till SWEPOS-nätets användare för att ge dem 
korrekta mätningar. 

På SWEPOS hemsida[1] kan användare få aktuell information om 
satellitsystem, information om de tjänster som SWEPOS erbjuder samt tillgång 
till en del gratistjänster så som satellitprediktion och jonosfärsmonitor. Det som 
idag saknas på hemsidan är kartstöd för en del tjänster.  

SWEPOS är i behov av en interaktiv karta där de kan erbjuda sina kunder  
olika typer av information. Informationen ska visas som informationslager 
placerade på en karta över Sverige. Ett av informationslagren ska visa 
SWEPOS referensstationer och det är tänkt att en användare ska kunna se 
metadata om dessa stationer, samt markera en eller flera att spara till databas 
som de vill få kontinuerliga driftmeddelanden om. Denna tjänst ska ligga som 
en sida på SWEPOS nya hemsida.  

Orden ”station/er”, ”referensstationer”, ”klass a- och b-stationer”, och 
”SWEPOS-stationer” kan komma att användas i rapporten istället för 
”referensstationer”, men det är alltid samma typ av stationer det handlar om. 

1.2 Syfte 

SWEPOS är i behov av en karttjänst på sin hemsida som har möjlighet att visa 
grafiska och interaktiva lager med information. Syftet med detta arbete är att 
utveckla karttjänsten SWEPOS är i behov av, samt skapa en grund för fortsatt 
utveckling av ytterligare informationslager. 

Karttjänsten ska i första hand erbjuda SWEPOS kunder en möjlighet att 
kunna se metadata och välja olika stationer genom att klicka på dem och 
därefter kunna spara sina val till databas. En användare kan sedan få 
driftinformation om de stationer han eller hon har valt. 

1.3 Frågeställning 

1. Vilka olika sorters karttjänster eller lösningar finns det? 
 
2. Måste den nuvarande utvecklingsmiljön ändras eller kompletteras för att 

utvecklingen av en karttjänst ska lyckas? 
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2 Kravspecifikation 

2.1 Introduktion 

Ett möte hölls med sektionschef och involverade anställda där en 
kravspecifikation upprättades. På grund av många okända faktorer var en 
uppskattning om hur lång tid projektet kunde ta svårt att bedöma. Interaktiva 
kartor och geodesi/GIS (3.4) är ett nytt område för utvecklaren och hur pass 
komplex ett projekt som en karttjänst kan bli var okänt. Det bestämdes således 
att ett fåtal primära krav skulle uppfyllas till en början och resterande krav efter 
hur mycket tid som fanns kvar. 

2.2 Funktionella krav  

2.2.1 De primära kraven 

 Hämta en Sverigekarta från Lantmäteriets WMS (se 3.7) och visa den 
kartan i en webbläsare   Att från en fil exporterad från databas kunna rita upp stationerna på ett 
lager som visas på en karta där information som stationens koordinater, 
mottagare, antenn m.m. lätt kan avläsas  Ha möjlighet att slå av eller på olika lager 

2.2.2 Resterande krav 

 Välja/markera (genom musklick) en eller ett antal stationer  Avmarkera en eller flera stationer på samma sätt som ovan  Skriva en användares valda stationer till databas  Välja att få driftmeddelanden via sms eller email  Hämta en användares stationer från databas  Möjlighet att zooma/ändra detaljnivå  Möjlighet att markera flera stationer samtidigt 
 
Slutligen ska karttjänsten implementeras på SWEPOS hemsida. 

2.3 Icke-funktionella krav 

2.3.1 Användarvänlighet 

Kartan och dess interface ska vara lätt att förstå och att använda även för ej 
erfarna datoranvändare. 

2.3.2 Säkerhet 

Inmatningen av användares mobilnummer och email ska vara säkert mot 
skadlig text (SQL injections, Cross side server scripting). 

2.4 Leveransvillkor 

Önskat leveransdatum var vid projektets slut den 5 juni. En presentation av 
utfört arbete för SWEPOS markerar att en leverans skett. 
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3 Tekniska termer 

3.1 Visual Studio (2010) 

Visual Studio (även kallat ”Visual Studio.Net”) är en ”integrated development 
environment”, eller ett så kallat IDE. Det används för att utveckla olika sorters 
applikationer och har stöd för allt från konsollnivå (kommandoprompt) till 
grafiska windowsprogram, webbapplikationer och webbsiter. Visual Studio har 
en funktion kallad IntelliSense som assisterar utvecklaren med kodskrivandet 
och ger förslag på inmatningar, men även andra hjälpredskap som refaktorering 
av kod, integrerad debugmiljö, databasutveckling och mycket annat. 

Visual Studio använder sig av ett flertal programmeringsspråk; Visual 
Basic.Net, C#, F# och C++. Stöd finns för ännu fler språk om man installerar 
separata språkpaket. Inbyggt stöd finns även för XML, HTML/XHTML, 
JavaScript och CSS. 

Visual Studio har stor funktionalitet och fungerar med många tekniker och 
språk vilket gör det lätt att skapa alla möjliga typer av applikationer. 

3.2 ASP.Net 

Visual Studio använder sig av ASP.Net, Active Server Pages, som är ett 
ramverk utvecklat av Microsoft och används vid webbutveckling. ASP.Net är 
avsett för så kallad ”server side”-funktionalitet och till skillnad från statiska 
htmlsidor tillåter ASP dynamisk uppdatering av en htmlsidas innehåll. ASP-
tekniken tillåter anrop av htmlkontroller (så som knappar eller textfält) från 
programmeringsmiljön (code behind-filer) i Visual Studio och gör det således 
lätt att manipulera htmlkontroller programmatiskt. Visual Studio skapar 
automatiskt dessa code behind-filer när en ny asp-sida läggs till i projektet. 

3.3 C# 

C# (uttalas ”see sharp”) är ett objektorienterat språk utvecklat av Microsoft 
avsett att användas inom .Net-miljön. C# är utvecklat med CLI (Common 
Language Infrastructure) i åtanke. CLI definierar en miljö som tillåter C# (även 
Visual Basic och F#) att användas på andra plattformar än Windows. 

C# designades att vara ett enkelt och modernt språk avsett för alla möjliga 
typer av utveckling.  

3.4 Geographic Information Systems (GIS) 

GIS kan sägas vara en samlingsterm för olika system och metoder som hanterar 
geografisk data. Geographic Information Systems är designade för att lagra, 
manipulera hantera, analysera och presentera alla typer av geografisk data 

3.5 OpenLayers 

OpenLayers är ett javascriptbibliotek framtaget för just utvecklingen av 
interaktiva kartor avsedda för webbläsare och har en välutbyggd API med stöd 
för mycket funktionalitet. OpenLayers är open source och är fritt att använda 
både privat och kommersiellt. 
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3.6 GeoJSON 

I projektet används filer innehållande information hämtat från en MS SQL-
databas. Dessa filer är GeoJSON-filer vilka är anpassade att hålla olika typer 
av geografiska datastrukturer. Ett GeoJSON-objekt kan representera en 
geometrisk figur, en ”feature” eller en samling av ”features”. (En 
direktöversättning av engelskans ”feature” är ”kännetecken” eller ”särdrag”, 
men är i det här fallet mer korrekt att kalla en feature för ”objekt” då feature 
refererar till de interagerbara objekt som finns på ett lager.) 

De geometriska objekten kan vara av olika typer som bland annat Point, 
Line, MultiLineString m.fl. En feature innehåller ett geometriskt objekt med 
tillhörande egenskaper (som i SWEPOS fall är en stations namn, dess 
koordinater, antenn och så vidare). 

3.7 Web Map Service (WMS) 

En Web map service (eller WMS) är ett protokoll för att tillhandahålla 
kartbilder, genererade av en GIS-databas, via internet. 

Det finns många WMS:er som är fria att använda och för att kunna veta 
vad en WMS har för möjligheter finns det ett par anrop som kan göras. Ett 
GetCapabilities-anrop returnerar parametrar (i filformat) som säger vilken 
version WMS:en använder sig av, i vilket bildformat kartbilder kan hämtas i, 
de tillgängliga lagren, projektion med mera. Utifrån denna information kan 
man konfigurera sin karttjänst som sedan hämtar kartan så som det 
specificerats. 

3.8 .map 

För att läsa in kartor i en WMS och sedan visa lager på denna använder man 
sig av en .map-fil (kartfil). Denna fil är en konfigurationsfil för vad WMS:en 
ska läsa in för information och från vilka källor. I map-filen specificeras vilken 
information man vill hämta från en WMS, vilken projektion som lagret ska 
visas i och mycket annat. 



 

  5   
 

4  Genomförande 

Efter att en kravspecifikation upprättats gjordes en grov planering över de 
kommande veckorna. En exakt planering var svår att beräkna med hänsyn till 
de tidigare nämna okända faktorerna, men ett par huvudpunkter sattes upp. 

Det första steget i projektet var att göra research om vad för lösningar som 
finns och är möjliga att nyttjas i SWEPOS utvecklingsmiljö, samt att installera 
den valda lösningen som en lokal WMS för experimentation och utveckling. 

4.1 MapServer 

De flesta lösningarna som hittades använde sig av något som kallas för 
”MapServer”[2]. Mapserver är ett open source-projekt som tillhandahåller en 
renderingsmotor för geografisk data. Mapserver möjliggör skapandet av 
geografiska bildkartor, dvs. kartor som läses in efter behov som små bilder, 
även kallade tiles. Mapserver fungerar på de flesta plattformar (till exempel 
Linux, Windows, Mac OS X, Solaris) och har stöd för många vanliga 
utvecklingsmiljöer, bland annat php, java och det som är viktigt för det här 
projektet - .Net. 

4.2 OSGeo 

MapServer listas som ett projekt som är en del av OSGeo, ”The Open Source 
Geospatial Foundation”[3]. OSGeo tillhandahåller ett färdigkompilerat paket, 
OSGeo4W (OSGeo for Windows), som efter installation agerar som en 
komplett Web Map Service (WMS). Det visade sig dock ta något längre än 
planerat att få denna WMS att fungera på grund av den bristfälliga 
dokumentationen och utvecklarens icke befintliga erfarenhet av WMS: er.  

4.3 Ett passande framework 

Med enbart OSGeo:s paket kan kartor visas i en webbläsare. De visas dock 
som statiska bilder och är inte möjliga att interagera med utan att utveckla en 
mängd kontroller. Någon form av framework behövs för att kunna visa en 
interaktiv karta. 

Några exempel på frameworks som hittades är bland annat GeoMoose, 
GeoServer, MapFish, OpenLayers m.m. Efter att ha inspekterat ett antal 
frameworks valdes GeoMoose. Nästa steg var alltså en kartfil. 

En kartfil (.map) specificerar bland annat hur en karta ska visas, eventuella 
lager som ska visas ovanpå denna karta och vilken projektion kartan och lager 
ska visas i. 

Efter testkörningar av kartfilen gav Geomoose intrycket av att kräva 
mycket jobb för utvecklingen av en karttjänst. De övriga frameworksen 
studerades lite mer och slutligen valdes OpenLayers som ersättare. 

OpenLayers gjorde nyttjandet av både en egen WMS och en kartfil 
onödig. En kartfil kan fortfarande användas i OpenLayers, men API:n visade 
sig ha utmärkta alternativ, som dessutom (i utvecklarens tycke) gjorde 
webbapplikationen betydligt enklare att förstå sig på då man slipper både att 
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hålla reda på en kartfil, samt konfigurera karttjänsten på ett antal olika ställen. 
Den lokala WMS:en stängdes av och kartfilen kasserades. 

Grunden för hela projektet blev slutligen en enkelt strukturerad htmlfil 
som ska hämta sin karta från OpenLayers WMS och där alla ovanpåliggande 
lager (overlays) ska skapas direkt i htmlfilen med hjälp av OpenLayers 
javascriptbibliotek.  

4.4 Att skapa en karta 

En kartfil börjar alltid med ordet ”MAP”. Detta signalerar till WMS:en som 
läser kartfilen att filen faktiskt är en kartfil. Följt av MAP kommer ytterligare 
parametrar som IMAGETYPE som kartan ska hämtas i, SIZE för storleken på 
kartan i pixlar och mycket mer.  

Hur vet man då vad alla dessa parametrar ska sättas till? Svaret är 
GetCapabilities (se 3.7). Via ett GetCapabilities-anrop hämtas en fil med 
information om WMS:en, bland annat de olika lager som finns tillgängliga att 
använda sig av. 

Ett exempel på lagerspecifikation från en GetCapabilities-fil hämtad från 
OpenLayers WMS:  

 
<Layer> 

      <Name>basic</Name> 

… 
… 
</Layer> 

 
I filen finns ett lager som heter ”basic” och just det lagret visar i det här 

fallet en världskarta. Om man letar lite mer i filen hittar man någonting i stil 
med följande: 

 
<Layer> 

    <Name>Vmap0</Name> 

    <Title>Metacarta WMS VMaplv0</Title> 

    <SRS>EPSG:4269</SRS> 

    <SRS>EPSG:4326</SRS> 

    <SRS>EPSG:900913</SRS> 

   <LatLonBoundingBox minx="-180" miny="-90" maxx="180" 

maxy="90" /> 

… 
… 
</Layer> 

 

Ovanstående rader berättar att den här kartan finns tillgänglig i tre olika 
projektioner (EPSG:4269, EPSG: 4326 samt EPSG: 900913). Vi kan även läsa 
att bounding box är satt till -180, -90, 180, 90.  

Projektioner är de parametrar som bestämmer hur kartan ska ritas ut och 
vilket koordinatsystem som används. Använder man fel projektion på fel ställe 
får man en karta med felaktiga proportioner. Om man visar Sverige på en karta 
med projektion EPSG:4326 blir Sverige väldigt kort och knubbigt jämfört med 
hur Sverige normalt ser ut i t.ex. en kartbok. En lämplig projektion för Sverige 
är EPSG:3006, som också är en standardprojektion för SWEPOS. 

Bounding Box är det område som kartan ska begränsa sig till. Allt utanför 
bounding boxen ”försvinner” och går inte att se på kartan. En kartas bounding 
box anges olika för olika projektioner eftersom de har olika koordinatsystem, 
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men just de här tre projektionerna är identiska och använder sig av samma 
system. De ovan nämnda koordinaterna skapar en bounding box som visar hela 
jorden, ingenting är ”kapat”. 

 
Ett förenklat exempel på en kartfil (.map) följer: 
 

 
 

I exemplet ovan ser vi en kartfil med ett antal parametrar satta. LAYER 
signalerar starten på ett lager (basic) som ska ritas ut på kartan. I det här fallet 
är lagret den faktiska grundkartan som ska ritas ut och hämtas från OpenLayers 
WMS. Under LAYER ser vi parametern NAME där man anger vilket lager 
man vill hämta från den valda WMS:en. De två CONNECTION-raderna 
specificerar vilken typ av anslutning som görs och själva adressen till 
kartservern. METADATA specificerar projektion, vilken version servern kör 
samt vilket bildformat kartan hämtas i. 

I OpenLayers behövdes som sagt ingen kartfil då man kan ange alla dessa 
parametrar direkt i koden. Först skapas ett mapobjekt: 

 
map = new OpenLayers.Map(’map’); 

 
Map-objektet har ett flertal properties tillgängliga för konfiguration som 
motsvarar de attribut som finns i kartfilen. Nedanstående rad motsvarar till 
exempel kartfilens METADATA ”wms_srs”-parameter. 

 

map.projection = "EPSG:4326"; 

 

De övriga parametrarna som bildformat, lagernamn och alla andra 
specificeras på lite olika ställen, som demonstreras i nästa delkapitel. 

4.5 Lager (layers) 

Allt man ser på en karta, utöver kontrollerna för zoom, panorering m.m., är ett 
lager. När man inte använder sig av en kartfil så definieras dessa lager som 
lagerobjekt med hjälp av OpenLayers API. 



 

  8   
 

4.5.1 Baslager 

Det finns ett antal olika lager att specificera. Baslagret (base layer) är ett lager 
som ska visas i grunden på kartan. I det här fallet är det ”basic” från 
OpenLayers WMS som nämnts tidigare (se 4.4). En karta måste alltid ha ett 
baslager. Man kan definiera flera baslager, men bara ett baslager kan visas åt 
gången. Det går dock utmärkt att skifta mellan olika baslager direkt i runtime. 
Det finns heller inget som säger att ett lager måste vara ett baslager, eller ett 
vanligt overlay-lager. Man kan själv välja vilken sorts lager man vill skapa av 
kartan eller datan man hämtar. 

 

 
 

Exemplet ovan visar hur man skapar ett WMS-lager där lagret hämtas från 
OpenLayers egna WMS. 

 
Den enda lagerparameter vi anger ovan är namnet på det lager vi vill hämta, 
basic, och inget mer. Eftersom lagret ska användas som ett baslager kan 
projektionen inte anges här då den projektion som är satt på kartan 
(map.projection) automatiskt används på baslager. Därefter anges om det är ett 
baslager eller inte, samt om lagret ska vara synligt direkt sidan laddas eller inte. 
Slutligen läggs lagret till på kartan. 

4.5.2 Vektorlager 

Vektorlager är lager avsedda att rendera vektordata från olika källor. Ett 
exempel på en sådan källa är GeoJSON-filer. Vektorlager skapas på ett 
identiskt sätt som WMS-lager men har lite fler attribut. 

Ett vektorlager skapas här med namn “klassAB”. Detta lager är tänkt att 
rita ut SWEPOS alla klass A- och B-stationer. I vektorlager kan man ange 
stylemaps (stilmallar) som definierar utseendet på de features (3.6) som ritas ut 
av vektorlagret. Allt som ritas ut av ett vektorlager anses vara en ”feature” och 
i det här fallet är det då stationerna som blir features. I normalläge, ”default”, 
resulterar stylemap:en i att stationerna blir lila cirklar. De stationer som har 
klickats på, ”select”, blir gröna fyrkanter som roterats 45 grader. 

 
Vektorlagret klassAB ser ut på följande vis: 
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Efter att stilarna definierats skapas en eventlistener som triggas av eventet 
”featuresadded”, det vill säga att objekt, eller stationer i det här fallet, lagts till. 
När det eventet körs så körs även funktionen ”PopulateStationArray()”, som 
kommer tas upp lite längre fram (4.10). Därefter körs också zoom.ToExtent()-
funktionen som skapar en automatisk extent, vilket innebär att kartan zoomas 
in till det området där alla features lagt till. Det betyder alltså att även om vi 
inte har satt någon bounding box så kommer vi ändå automatiskt att zoomas in 
till Skandinavien, då alla stationer befinner sig i det området. Till skillnad från 
en bounding box kan vi fortfarande zooma ut och se resten av världen. 
zoom.ToExtent sätter helt enkelt vyn till det relevanta området. 

 

 
 

Nästa property som sätts för lagret är projektionen. I det här fallet används 
variabeln wgs84 som satts till projektion EPSG:4326. Till skillnad från lager 
som används som baslager kan andra lager sättas till en annan projektion. 

 
var wgs84 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"); 

 
Strategies bestämmer hur features ska hanteras i vissa specifika 

situationer. Det finns några varianter (Strategies.Cluster, Strategies.BBOX, 
m.fl.) som inte är relevanta i det här arbetet. Strategies.Fixed efterfrågar 
features en gång och aldrig mer (i den process där klassAB-lagret skapas). 

Protocol (OpenLayers.Protocol.HTTP()) används för att ge lager ett 
generiskt http-protokoll som används vid hämtandet av data. I det här fallet 



 

  10   
 

hämtas datan från en GeoJSON-fil en undermapp i projektet: 
”data/swepos_klass_a_b.json”.  

Formatet för datan sätts till GeoJSON och eventuella ”extra dimensioner” 
ignoreras. Datan som här hämtas anger bara koordinater för ett 2D-format och 
har inga höjdangivelser. 

 
Slutligen läggs lagret till på kartan med hjälp av map.addLayer(). 
 
De två lagren som specificerats ovan (baslagret ol_wms och vektorlagret 

klassAB) är de enda två lager som behövs i det här projektet. Lagret ol_wms 
visar en karta över Sverige och klassAB ritar ut SWEPOS alla stationer på de 
rätta koordinaterna. Givetvis krävs det mer funktionalitet än så om man vill 
kunna navigera kartan, zooma, markera/avmarkera och slutligen även spara 
stationer till databas, men rent informationsmässigt behövs inget mer göras. 

 

 
Figur 1 - Baslager (kartan) som visar Skandinavien med en overlay som visar alla 

stationer (lila prickar) 

4.6 Kontroller  

OpenLayers kommer med ett antal färdigkonstruerade kontroller för navigering 
av karta, zoom och mycket annat.  

OpenLayers.Control hanterar allt som har med visning av kartan att göra 
och kartans beteende. Några exempel på funktionalitet som kan läggas till är en 
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kontroll för panorering och zoom, en kontroll för att kunna byta baslager eller 
overlays och en mätare för skala, för att nämna några. 

Kontroller för att byta lager, visa en mätare för skala och visa koordinater 
för musens position läggs enkelt till på följande sätt: 

 
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition()); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale()); 

 

 
Figur 2 – Kontrollen för lagerbyte och koordinatsvisning för muspekarens position 

Kontroller för in- och utzooming samt panorering (med muspekaren) 
behöver man inte lägga till utan fungerar ”out of the box”. Det är bara om man 
vill ha dessa som synliga kontroller på kartan som de behövs läggas till. 

4.7 Markera/avmarkera features 

För att kunna markera en feature behöver man skapa ett ”selektobjekt”, 

 
Det selektobjekt som skapas byggs utifrån specifika lager. I det här fallet anges 
det lager som håller alla stationer, klassAB. I och med att selektobjekten är 
lagerspecifika så kan man undvika att råka markera features som inte tillhör det 
lager man vill interagera med. 

 
Följande beteendeegenskaper anges på selektobjektet:  Clickout: true används för att kunna avmarkera allt som är markerat bara 

genom att ”klicka utanför”, eller helt enkelt på vad som helst som inte är en 
valbar feature  Toggle: true tillåter att användaren avmarkerar valda objekt genom att 
klicka på dem igen 
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 Multiple: true tillåter att fler än en feature markeras  Hover: true tillåter att features markeras bara genom att ”hovra” över dem 
med muspekaren. Detta är satt till false i exemplet ovan  Togglekey: ”ctrlKey” tillåter att CTRL på tangentbordet används för att slå 
av eller på Toggleegenskapen som listats tidigare  MultipleKey: ”shiftKey” tillåter att shiftknappen används för att skifta 
mellan möjligheten att markera en eller flera features  Box: true gör det möjligt att göra en ”dragmarkering” 

 
Callbacks är funktioner som skickas till andra funktioner. Over: är en funktion 
som aktiveras på att muspekaren förs in ”på” ett element, t.ex. en bild, knapp 
eller feature, vilket resulterar i att funktionen ”featureOver” körs när 
muspekaren hamnar på en station. Out: aktiverar en annan funktion, 
”hideToolTip”, när muspekaren lämnar elementet. 

Funktionen ”featureOver” visar en ruta med information om stationen som 
muspekaren för stunden hovrar över, medans ”hideToolTip” gömmer samma 
ruta när muspekaren inte längre hovrar över stationen. 

Selektobjektet som skapades håller även ett antal funktioner som används 
vid markering (OnSelect) och avmarkering (OnUnselect) av features. 

När en feature markeras läggs den till i en OpenLayers-array vid namn 
selectedFeatures. 

4.7.1 OnSelect och OnUnselect 

OnSelect anropas när en feature blir markerad och har ingenting med själva 
markerandet att göra utan används för att utvecklare ska kunna lägga till 
ytterligare kod som körs precis när en feature har markerats. OnUnselect 
anropas när en feature avmarkerats. I detta projekt används OnSelect och 
OnUnselect för att (via en funktion kallad ShowArrayInfo) skriva ut till 
användaren vilka stationer som är markerade, vad de har för namn och de 
stationer användaren har sparad till databas.  

4.8 Implementation 

Efter att ha valt en eller flera stationer måste stationerna även kunna sparas. 
Det är möjligt att med JavaScript ansluta till databaser, men det är inte 
rekommenderat. Säkerhetsbristerna är många och det anses vara ”bad 
practice”[4]. I alla lägen rekommenderas man att använda sig av ett språk och 
miljö som är lämpat för den sortens aktivitet, till exempel .Net.  

Eftersom karttjänsten var menad att publiceras på SWEPOS hemsida som 
är skapad i .Net-miljö bör karttjänsten implementeras innan en databaskoppling 
upprättas. Eftersom JavaScript ändå behöver en miljö som .Net skulle det 
troligtvis bara medföra massa problem med att vänta med implementationen. 

Att föra över karttjänsten från sin originalsida (.html) till en aspxsida 
(.aspx) är ganska enkelt. Det är i princip bara en ”kopiera och klistra in” som 
behövs, samt att lägga OpenLayersbiblioteket till en lämplig mapp i hemsidans 
katalogstruktur och inkludera mappen via Visual Studios Solution Explorer. 
Vissa sökvägar kan behöva redigeras, t.ex. sökvägen till OpenLayers API. 
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4.9 Databasen 

Alla kunder och användare registreras i SWEPOS databas och har där, bland 
annat, sin email registrerad. Möjligheten att registrera ett mobiltelefonnummer 
finns. Email och mobilnummer är det två kommunikationsmedlen som används 
vid utskick av driftmeddelanden. Driftmeddelanden skickas ut när en stations 
driftstatus ändras på ett signifikant sätt. 

4.9.1 Spara till databasen 

När en kund valt de stationer som han eller hon vill spara till databasen 
anger de först även om de vill ha meddelanden till email eller sms. Dessa val 
gör man på sidan som karttjänsten visar genom att kryssa i en checkbox för 
sms och/eller email. När användaren sedan klickar på Spara-knappen körs två 
segment med kod. 

Det första segmentet är en javascriptfunktion som sparar de valda 
stationerna från selectedFeaturesarrayen (se sista raden i 4.7) till en 
hiddenfieldkontroll (asp-kontroll). Det andra segmentet är en C#-metod som 
hämtar datan från hiddenfieldkontrollen och sparar den till en lista. Listan 
loopas igenom och sparas till databas. 

4.10 Ladda från databasen 

Karttjänstens sida läser in lagret med alla stationer ”by default” i och med 
att klassAB-lagret har egenskapen visible: true. När detta lager läses in triggas 
ett OpenLayers JavaScript-event kallad ”featuresadded” (4.5.2) som i sin tur 
kör en javascriptfunktion kallad PopulateStationArray(). Denna funktion har en 
array som matas med värden från en C#-metod som körs automatiskt när sidan 
börjar läsas in.  

För att kunna skicka data till JavaScript från C# kan man till exempel 
spara all data i en asp-kontroll, t.ex. HiddenField eller använda sig av en klass i 
C# som heter JavaScriptSerializer. När datan sedan skickats till JavaScript 
loopas den igenom varpå de stationerna som användaren sparat markeras. 

Förutom att alla sparade stationer läses när sidan laddas kan man även 
manuellt klicka på en hämta-knapp för att ladda de sparade stationerna igen. 
Detta kan vara användbart om användaren vill ångra eventuella ej sparade 
ändringar. 

 

 
Figur 3 - Två markerade stationer bland ett antal omarkerade 

4.11 GUI och användarvänlighet 

För att kunna nyttja karttjänsten måste man först och främst ha ett webbkonto 
hos SWEPOS, vilket är gratis och tillgängligt för alla. Under menykategorin 
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”mina sidor” finns sedan ett antal val, bland annat en undermeny med tjänster 
som är tillgängliga för kunder där bland annat karttjänsten ligger. 

Tjänstens interface är designat för att vara enkelt att förstå och använda, 
just för att de användare som inte är vana att handskas med datorer lätt ska 
kunna använda tjänsten. 

 

 
Figur 4 – Användarens interface 

Rutor med informationstext berättar för användaren vad tjänsten kan 
erbjuda, hur den fungerar och vad användaren har sparat i databasen. Det finns 
knappar för att spara och hämta en användares stationer från databasen samt en 
radioknapplista som tillåter användaren att byta från dragmarkering till 
kartnavigering. Användaren kan välja att få driftmeddelanden till sitt 
mobilnummer eller emailadress.  

4.12 Säkerhet 

I kravspecifikationen listades ett par icke funktionella krav, bland annat 
säkerheten på inmatning av text. Inmatning och ändring av email och 
mobilnummer sker på registreringssidan, samt ”mitt konto”-sidan på SWEPOS 
hemsida. Säkerheten kommer inte tas upp i detalj då den sidan inte är en del av 
karttjänstens projekt, men det bör nämnas att sidan har utvecklats med säkerhet 
i åtanke (Injections, ”Broken Authentication and Session Management”, Cross-
Site scripting m.fl.) och har säkerhetstestats av ett externt IT-företag. 



 

  15   
 

5 Resultat 

Slutresultatet för projektet blev en interaktiv karttjänst för SWEPOS hemsida 
där kunder har möjlighet att se olika sorters information som kan hämtas 
genom att välja olika informationslager på kartan. De kan välja och spara 
referensstationer, samt att se metadata om alla stationer. Tjänsten är utvecklad 
för att lätt kunna byggas på med fler lager.  

 
Tjänsten är publicerad på SWEPOS hemsida under menykategorin ”mina 

sidor” -> ”mina tjänster”. Resultatet av arbetet kan ses i figur 5, som visar den 
kompletta webbsidan och en Sverigekarta med alla stationer utplacerade.  

 

 
Figur 5 – Den färdiga karttjänsten på SWEPOS hemsida 

Utvecklingen av projektet har varit lyckat och karttjänsten bör fungera i 
alla stora browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer 7 och senare, Opera, 
Safari) som använder sig av JavaScript. 
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6 Diskussion 

6.1 Planering 

Planeringen som skedde i början av projektet var svår att få till. Det fanns 
många okända faktorer att ta hänsyn till, speciellt det faktum att utvecklaren 
har låg kunskapsnivå om geodesi och GIS. Detta resulterade i många små 
”crash courses” till exempel när projektioner skulle konfigureras. Fördelen med 
detta är ju såklart att projektet har varit lärorikt och även utmanande, men 
bitvis stressigt. Den största nackdelen med en så odetaljerad planering gjorde 
det svårt att uppskatta hur mycket tid som kunde läggas på vissa delar av 
arbetet innan nästa del i projektet måste påbörjas.  

6.2 Resultat 

Det finns många olika sorters lösningar för att skapa en karttjänst. En mycket 
vanlig bas till onlinekartor är mapserver. Mapserver har många 
utbyggnadsmöjligheter och det tog tid att ta sig igenom alla alternativ som 
fanns. Lösningen att använda sig av enbart externa WMS:er var inte vad som 
var tänkt i början av projektet. Tanken var att hämta en karta från en WMS och 
därefter applikera informationslager via en mapfile från en WMS uppsatt på 
SWEPOS webbserver.  

När utvecklaren upptäckte OpenLayers ändrades spelplanen nästan helt. 
Hela konceptet med en egen WMS kasserades direkt eftersom all nödvändig 
funktionalitet då fanns att konfigurera direkt på karttjänstens webbsida i form 
av OpenLayers Javascript-API och ingen mapfile behövdes för att lägga till 
lager på karttjänstens karta. Turligt nog var inte allt jobb förgäves. All 
information som tidigare konfigurerats via mapfiles var lätt att mata in i 
OpenLayers API och all erhållen kunskap från konfigurerandet av en WMS 
kunde återanvändas i OpenLayers. I slutändan blev max ett par dagar 
bortkastade istället för närmare en och en halv vecka. 

Arbetet gick snabbt framåt efter de initiala problemen och resultatet lyckat 
med utmärkt funktionalitet. 

6.3 Problem 

De problemen som uppstod i projektet var ofta relaterade till bristfällig 
dokumentation om WMS:er och OpenLayers API. 

Mycket av den dokumentation som finns gällande WMS:er var 
knapphändig och det var svårt att få en översikt över vad för möjligheter som 
finns med en WMS. Hela dokumentsektioner kunde vara flera år gamla eller 
felaktiga. Detta beror troligtvis på att många GIS-system som utvecklas 
designas av frivilliga under sin lediga tid, vilket naturligtvis kan göra att 
dokumentationen kan få lite lägre prioritet.  

OpenLayers API var heller inte fullt dokumenterad, men eftersom 
OpenLayers verkar vara relativt vanligt bland utvecklare så fanns det förutom 
OpenLayers egna kodexempel mycket information från andra utvecklare. 

Ett problem som inte lösts är projektionsändringen från EPSG:4326 till 
EPSG:3006. OpenLayers basic-lager verkar inte vilja ta emot en förändring av 
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visningsprojektionen och orsaken är inte känd. Projektionen från andra källor 
fungerar, så förmodligen beror problemet på någon konfiguration i OpenLayers 
WMS. Detta behöver dock inte vara ett problem i slutändan. Den slutgiltiga 
karta som ska användas i projektet är inte bestämd. Om Lantmäteriets egna 
Sverigekarta ska nyttjas behöver inte projektionen ändras då Lantmäteriets 
WMS lager redan är konfigurerade för EPSG:3006. 

6.4 Återstående jobb 

Det jobb som återstår att göra är att ändra WMS:en som kartan hämtas 
från. Man ombeds att inte använda OpenLayers WMS i en produktionsmiljö då 
deras servrar inte är anpassade för det. Eventuellt ska kartan hämtas från 
Lantmäteriets WMS. I det fall kartan ska hämtas från någon utomstående källa 
måste troligtvis visningsprojektion ändras till EPSG:3006. Utöver det finns det 
många möjligheter att lägga på ytterligare lager, vilket förmodligen kommer 
ske senare under sommaren då utvecklaren fortsätter sin anställning på 
SWEPOS. Tjänsten måste även testas mer noggrant i alla de vanliga 
webbläsarna. 

6.5 Svar på frågeställningen 

1. Vilka olika sorters karttjänster eller lösningar finns det? 
 
Den frågan är mycket svårt att svara på. Det finns många alternativ till 

lösningar, men ett par av de mest återkommande resultaten är MapServer och 
OpenLayers. Båda kan användas separat, MapServer för om man vill sätta upp 
en WMS själv som kan vara både en server för att tillhandahålla tjänsten eller 
klient för att använda sig av andra WMS:er. 

OpenLayers är en klient för att använda sig av WMS:er och kan inte 
användas på egen hand som WMS. OpenLayers har dessutom många färdiga 
funktioner som man slipper koda själv, t.ex. panorering och zoom.  
 
2. Måste den nuvarande utvecklingsmiljön ändras eller kompletteras för att 

utvecklingen av en karttjänst ska lyckas? 
 
I och med skiftet till OpenLayers och kasserandet av den egna WMS:en 

behövs ingen förändring göras i utvecklingsmiljön. C# och .Net-miljön är 
anpassad för att använda sig av JavaScript. 
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7  Slutsats 

Projektet fick ett positivt resultat där alla de önskvärda kraven uppfylldes. 
Utrymme för fortsatt utbyggnad finns och karttjänsten (och webbsidan för 
karttjänsten) kommer att utvecklas mer i framtiden och erbjuda mer 
information och fler tjänster.  
 

En publicering av karttjänsten kommer att ske när SWEPOS nya hemsida 
driftsätts. 
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