
Öppna kartor för nybörjare

Ett geocaching-event av PlusPam, 
lillfiluren och Malmis
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Öppna kartor för nybörjare



Introduktion OSM
Hur man kommer igång med 

OpenStreetMaps



Vad är OSM och vad är det inte?

● OSM står för OpenStreetMap och är en 
öppen icke kommersiell karta för alla att 
använda.

● OSM är en gratis karta på gatunivå över 
världen, skapad av en ständigt växande 
gemenskap av kartritare.

● Tänk “Wikipedia för kartor”



OpenStreetMap.org, Ringvägen 100



Bing

Google

OpenStreetmap

Eniro



Historik

● Grundad 2004 av Steve Coast (UK)
● Yahoo och Bing har donerat satellitbilder
● Data har importerats från 

olika öppna källor
● Över 1 miljon karterare
● Planet.osm, 400GB+ data 
● Ökning 30% senaste året



Att använda OSM

● OSM kan användas på många sätt och till många 
olika saker.

● Standardkartan på Geocaching.com är till exempel 
numera en OSM-karta.

● Du kan använda OSM i din smartphone, webbläsare 
eller GPS-mottagare.

● Project-GC använder OSM-data för region- och 
kommungränser i hela världen.



Att använda OSM - Licens

● OpenStreetMap är öppen data, gjord tillgänglig under 
licensen Open Data Commons License (ODbL).

Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa 
data, så länge du anger OpenStreetMap och dess 
bidragsgivare som källa. Om du ändrar eller bygger 
vidare på befintlig data kan du endast distribuera 
resultatet under samma licens. 



Att bidra till OSM
● Du kan bidra till OSM genom att lägga till vägar, 

byggnader eller andra saker som saknas på kartan.

● Du kan även donera pengar som används för att drifta 
de servrar som tillhandahåller OSM.

● När du är ute och geocachar kan det vara bra att spara 
GPS-spår, som kan laddas upp till OSM för att ritas av 
där det saknas vägar eller stigar.



Kartor i GPS
Detta gäller främst Garmin GPS:er.



Program
● MapSource/BaseCamp - Visa och installera kartor, lägg 

till POI, rutter m.m.

● osm2garmin - Skapa egna kartor i din dator

● mapsforge - Skapa egna kartor i din Android pryl.



Kartor till GPS

● När du ska välja en karta som du vill använda i din 
GPS är det bra att leta efter en karta som ser 
användbar ut, som använder den stil du tycker bäst 
om.

● Det kan även vara bra att i förväg bestämma sig för 
om man vill använda en karta med eller utan  
topografisk data. De skiljer även i storlek.



Kartexempel
Frikart.no Roadmap Frikart.no Topo SummerFrikart.no Roadmap II Frikart.no Topo Summer 

II



Kartexempel MapSource

MapSource - karta utan TYP stil MapSource - karta med Mapnik TYP stil



Ladda ner till Garmin GPS:er

● OpenStreetMap wiki
● garmin.openstreetmap.nl
● frikart.no
● www.openfietsmap.nl

http://garmin.openstreetmap.nl
http://garmin.openstreetmap.nl
http://frikart.no
http://frikart.no
http://www.openfietsmap.nl
http://www.openfietsmap.nl


Kartor i GPS - Steg för steg

Surfa in på frikart.no, klicka på “Maps for Garmin GPS”, välj 
sedan på kartan eller i listan vilket land du vill ha en karta 
för.
I nästa steg kan du välja vilken typ av karta du vill använda. 
Vi ska geocacha i stan, så vi kör med “Roadmap”. 



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 1 (Exempel 1)
När du laddat ner kartan så har du en fil som heter gmapsupp.zip, den öppnar 
du med program som WinZip, WinRar eller om operativsystemet har eget stöd 
för den filen. Du måste nu packa upp filen, markera den och dra in i en mapp, 
eller högerklicka på gmapsupp.zip och extrahera filer.



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 2 (Exempel 1)
Nu ska du döpa om och kopiera den uppackade gmapsupp.img filen som du 
precis flyttat till en mapp någonstans på din dator, till din GPS-enhet. Döp filen 
till t.ex. roadmap_sweden.img och sedan högerklicka på filen och välja kopiera. 

Notering: Det är bra att byta namn på kartfilen, då minskar risken att skriva 
över någon annan kartfil. Du kan dessutom ha flera kartor installerade 
samtidigt.



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 3 (Exempel 1)
Koppla in din GPS, vänta tills drivrutiner installerats och att GPS’en kommit upp 
som en diskenhet på din dator. 

Steg 4 (Exempel 1)
Har du ett minneskort installerat i din GPS, så kommer det upp två enheter, välj 
någon av dom, lämpligtvis minneskortet. 



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 5 (exempel)
På minneskortet måste du skapa en mapp som ska heta GARMIN med 
versaler. På GPS-enheten finns redan denna mapp.

Gå sedan in i GARMIN mappen och klistra in den kopierade kartfilen. 
Koppla ur din GPS och starta den igen.

Nu ska du ha en karta för Sverige installerad i din GPS, men det kan vara så att 
du måste aktivera den i inställningar-menyn under Kartor.



Kartor i GPS - Steg för steg
Steg 1 (Exempel 2)
Om du laddade ner OSM_Roadmap_Sweden.exe så dubbelklickar du på den 
för att installera den som ett vanligt program. Det spelar ingen roll var du 
installerar kartan på datorn.



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 2 (Exempel 2)
Nu är kartan installerad i BaseCamp eller MapSource.
Starta BaseCamp eller MapSource.
(Detta exempel visar BaseCamp.)



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 3 (Exempel 2)
I BaseCamp går du till menyn “Kartor”, väljer den installerade kartan, klicka på 
“Kartor” menyn igen och välj “Installera kartor”.



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 4 (Exempel 2)
Garmin MapInstall öppnas och du ska då klicka på knappen “Anpassa …”



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 5 (Exempel 2)
Bocka i “OSM Roadmap Sweden” och klicka på “Fortsätt”. I nästa ruta klickar 
du “Installera”. 



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg



Kartor i GPS - Steg för steg

Steg 6 (Exempel 2)
När installationen är slutförd, koppla bort och starta om din GPS och aktivera 
din nya karta under Inställningar - Karta i din GPS.



Kartor i Telefoner
Hur du använder OSM i din smartphone



Kartor i NeonGeo - Online
Tileserver-URLar finns på http://www.neongeo.
com/wiki/doku.php?id=map_servers

Exempel: Cycle - http://tile.opencyclemap.org/cycle/[z]/[x]/[y].png

http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=map_servers
http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=map_servers
http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=map_servers


Kartor i NeonGeo - Offline

På denna sida kan du läsa om hur man skapar 
offline-kartor till NeonGeo:
http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=offline_maps

Du behöver ett program som heter Mobile Atlas Creator:
Finns att ladda ner här: http://mobac.sourceforge.net/

http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=offline_maps
http://www.neongeo.com/wiki/doku.php?id=offline_maps
http://mobac.sourceforge.net/


Kartor i c:geo

Offline kartor i Mapsforge format
● Ladda ner till telefonen

http://ftp.mapsforge.org/maps/europe/

● Konfigurera cgeo

http://ftp.mapsforge.org/maps/europe/
http://ftp.mapsforge.org/maps/europe/


Kartor i c:geo



Skapa kartor
Hur man redigerar och lägger till saker



OSM-Editorer

● iD - Javascript online editor
● Potlatch 2 - Flash online editor
● JOSM - Java editor

Det finns även många fler editorer, men de vi 
tar upp är officiella OpenStreetMap-editorer.



Börja editera

● Skaffa konto på OSM
● Zooma in tillräckligt långt
● Börja editera



Underlag för kartering

● Du får använda egna (och andras) GPS-spår 
som underlag när du ritar kartor på OSM

● Du får även använda Bing Aerial Imagery som 
bakgrund när du ritar kartor på 
OpenStreetMaps.

● Du får INTE använda t.ex. Google Maps, Eniro, 
Hitta.se, Lantmäteriet eller andra kartor med 
upphovsrätt som underlag.



Lägga till en väg från satellitbild (iD)

● Zooma in 
● Använd “line”-verktyget
● Välj en startpunkt
● Klicka dig längs vägen



Lägga till en väg från satelitbild

● Anslut till en annan
väg eller sluta där 
vägen tar slut.

● Klicka en extra 
gång på sista 
“noden”



Lägga till en väg från satelitbild

● Beskriv vad du lagt till
● I det här fallet 

var det en 
“Road”



Lägga till en väg från satelitbild

● Specificera ytterligare
“undertypen” av väg.

● Vår väg är en “service 
road”



Lägga till en väg från satelitbild

● Komplettera ytterligare
information

● Spara med kommentar
● Klart!



Kartera från eget GPX-spår

● Spara spåret på din GPS eller telefon (det 
finns appar för sånt). 

● Dra in spåret direkt 
till iD

● Zooma in



Kartera från eget GPX-spår



Kartera från eget GPX-spår

Rita in dina vägar med 
stöd av GPX-spåret



Skapa GPS-spår
● Starta GPS:en i god tid före
● Aktivera om möjligt WAAS/EGNOS och 

GLONASS
● Använd hög upplösning (1s)
● Stäng av Stick to Roads
● Nollställ spår först



Vägkartering överkurs :)



Lägga till byggnader från sat-karta

● Svårt med GPX-spår, 
använd sat-karta

● “Area”-verktyget
● Klicka ut formen på huset, 

avsluta med två klick



Lägga till byggnader från satkarta

● Välj rätt typ för 
din “area”

● Building
● Residential 

Building?



Lägga till byggnader från satkarta

● Komplettera med den information du har
● Adress, namn, wikipedialänkar etc.
● Ange källa
● Spara (kommentar)
● Klart



Fyrkantiga hörn



Kartera från publika spår



Ladda upp egna publika spår

http://www.openstreetmap.org/traces

http://www.openstreetmap.org/traces
http://www.openstreetmap.org/traces


Blandad kvalitet på Bing... 

Exempel på satellit-bilder 
från Almvik och Västervik. 
Distans 10 km 



Taggar = namn + värde
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features

Exempel: 
highway=residential (Bilväg inom bostadsområde)
highway=cycleway (Cykelväg)
building=yes (Byggnad)
shop=alcohol (Systembolag)
landuse=forest (Skog)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features


Taggar = namn + värde (iD) 

Tre olika “vägar”



Adresser

Adresser är “noder” med 
två taggar. 
● addr:housenumber=8
● addr:street=Örnbacken



Söka ovanliga taggar

● Skriv in vad du 
tror det är

● Kolla på wikin
http://wiki.openstreetmap.org/
wiki/Map_Features

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features


Kust och vatten

● Rör inte kustlinjer i onödan.
● Kustlinjer är riktningskänsliga.
● Redigera inte kustlinjer, öar, sjöar, 

sjöar i öar, eller öar i sjöar om du inte 
har bra koll på hur man gör.



Sammanfattning av datastrukturerna

● Taggar: Nyckel, värde
● Noder: tid, user, lat, long, taggar 
● Vägar: tid, user, taggar, (ordnade) noder
Areor är egentligen bara vägar som är slutna, 
men har oftast helt andra taggar.
Överkurs
● Relationer: tid, user, taggar, relationer, vägar och noder



Viktiga taggar
Det är väldigt viktigt när man redigerar kartor att man lägger till 
en källa till det data man lagt in. Detta gör man med source=* 
taggen.
Exempel: source=Bing , source=GPS-data , source=local_knowledge

Samma sak gäller att man ska skriva en relevant kommentar till 
de ändringar/redigeringar man gjort. Detta gör man med 
comment=* taggen.
Exempel: comment=Lade till ett elljusspår i Gränna



Övrigt
Länkar och verktyg



Viktiga verktyg & länkar
● Wikin - http://wiki.openstreetmap.org
● Maillistan talk-se - https://lists.

openstreetmap.org/listinfo/talk-se
● Hitta historik - vem skapade en nod/path och 

vem redigerade senast etc.

http://wiki.openstreetmap.org/
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Bra verktyg & länkar

● http://openstreetbugs.org
● http://waymarkedtrails.org/sv/ 
● http://www.openrouteservice.org/

http://openstreetbugs.org
http://openstreetbugs.org
http://waymarkedtrails.org/sv/
http://waymarkedtrails.org/sv/
http://www.openrouteservice.org/
http://www.openrouteservice.org/

