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The Norwegian Forest and Landscape Institute has used open source Java packages for some appli-
cations. While proprietary software has evolved from unique concepts which can be traced in per-
formance and functionality, open source software is based on accepted concepts that are well known
from standards and textbooks. 

Ideally we would combine open source and commercial products, integrated by standards and sim-
ple programming. We would like to use the software modules as black boxes, where we enter data and
instructions and get a quick response.

In our context, the commercial software is an unalterable black box. Problems that arise may be
due to a bug in the software itself, the database, the input file or the system environment. We have
to post a detailed bug report. The main problem is that the software vendor’s database and environ-
ment is different from ours. Open Source software gives us a much better environment for identifying
and solving problems, because we can modify the programs and trace the source code line by line. 
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Bakgrunn
Norsk institutt for skog og landskap skal gjø-
re informasjon om arealressurser tilgjenge-
lig, primært som ulike tjenester via Inter-
nett. Vi trenger også verktøy internt for å be-
arbeide og analysere store geografiske data-
sett. Vi har siden 2005 brukt fri programvare
til behandling av geodata, og har gode erfa-
ringer. Ordet «fri» refererer i denne sammen-
heng til brukerens frihet til å kjøre, kopiere,
distribuere, studere, forandre og forbedre
programvaren. Disse frihetene forutsetter at
programmene har åpen kildekode. Det er
normalt ingen lisenskostnader, og utvi-
klingsmodellen baserer seg på samarbeid og
deling. Fri programvare baserer også seg i
svært stor grad på åpne standarder og kjente
konsepter. Tradisjonelt lisensiert, kommer-
siell programvare støtter også standardiser-
te grensesnitt, men de bygger ofte på «unike»
konsepter som gjenspeiler seg i ytelse og

funksjonalitet. Ideelt sett bruker vi både fri
og kommersiell programvare, valgt ut fra
hvor godt de egner seg for ulike oppgaver. 

Vi ønsker at programmene skal fungere
som en «svart boks»; vi sender inn data og in-
struksjoner, og får raskt tilbake riktig resul-
tat. Det er dessverre ikke alltid så enkelt når
man gjør komplekse operasjoner på store da-
tasett. Derfor er det av stor betydning hvor
raskt og enkelt det er å identifisere og løse
problemene som oppstår.

Et eksempel fra analyse av jordbrukets 
kulturlandskap.
Jordbrukets kulturlandskap [5] er definert
til å omfatte jordbruksarealet i Markslag
(som i Økonomisk kartverk) og alt areal som
ligger opp til 100 meter fra slikt jordbruksa-
real. For å finne disse områdene gjorde vi
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først et utvalg av alt jordbruksareal fra vår
landsdekkende markslagsdatabase, som
innholder omtrent 10 millioner flater med to-

talt 1 milliard punkter. Denne operasjonen
tok 40 minutter. Resultatet ble 867 603 flater
som dekker 10 940,94 km2. Disse ble lagret i
et shapefile [1] datasett på over 2 GB.

Neste operasjon var å utvide jordbruksa-
realene for å danne en geometrisk represen-
tasjon av jordbrukets kulturlandskap. Hver
enkelt jordbruksflate ble bufret med 100 me-
ter, og overlappende flater ble deretter slått
sammen. Dette tok 26 timer, og reduserte an-
tall flater til 37 793 men økte samtidig area-
let til 29 073 km2. Inndata og resultat er vist
i figur 1 for et område på 4 x 4 km. 

Vi har tidligere prøvd, men aldri lykkes
med, å bearbeide så store datamengder med
en så krevende geometrisk operasjon. Figur
2 gir en illustrasjon av datamengden. Dette
kartet viser jordbrukets kulturlandskap for
Østfold. Arbeidet ble imidlertid utført på til-
svarende data for hele landet under ett. 

Figur 1: De utvalgte flatene med jordbruksareal
(heldekkende farge) og de sammenslåtte flatene
med jordbrukts kulturlandskap (skravert).

Figur 2: Jordbrukets kulturland-
skap i Østfold (Grunnkart © Norge
digitalt).
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Denne gangen brukte vi den frie program-
varen Geotools [2] og JTS Topology suite [3].
Geotools har ingen direkte metode for å slå
sammen (dissolve) overlappende og tilstøten-
de flater. For å få dette til måtte vi kombine-
re primitive geometriske metoder som snitt,
differanse og union. Disse er definert i OGC-
standarden Simple feature access SFA [4] og
implementert i JTS. Dette krevde en del til-
pasninger av data og algoritmer.

Vi måtte oppløse alle sammensatte geome-
triske objekter, fordi metodene kun er imple-
mentert for enkle (kontinuerlige) polygoner.
Operasjoner støtte på problemer med ugyldi-
ge polygoner og topologifeil. Vi la inn instruk-
sjoner i programmene for å skrive problema-
tiske objekter til filer (Shape) som vi kunne
inspisere med ESRI programvare, som rap-
porterte «omvendte polygoner» og «ulovlige
kryssinger». I Geotools og JTS kunne vi bruke
debugger og følge problemene langt ned i pro-
gramkoden. Her fant vi dobbeltpunkter som
sannsynligvis hadde oppstått ved avrunding
av koordinatverdier andre steder i program-
met. Deretter kunne vi korrigere feilene ved å
bruke JTS-metodene makeGoodShapePoly-
gon til å ordne omvendte polygoner, og Dougl-
asPeukerSimplifier med den mikroskopiske
avstandstoleransen 0,000000000001 til å fjer-
ne dobbeltpunkter. Etter dette forsvant alle
feilsituasjoner, og programmet produserte det
ønskede resultatet; et nasjonalt datasett med
flater som dekker jordbrukets kulturland-
skap i henhold til vår definisjon.

Siste operasjon var å lage markslagsstati-
stikk for jordbrukets kulturlandskap. Fra
det nasjonale markslagsdatasettet ville vi
klippe ut alle markslagsflater som ligger
innenfor kulturlandskapsflatene. Dette ble
løst på tilsvarende måte som forrige opera-
sjon. Hovedutfordringen her var å dele ope-
rasjonen i overkommelige porsjoner og sette
delresultatene sammen til en helhet som en-
kelt kunne brukes til å produsere statistikk
for ulike arealklasser og områder. Figur 3 vi-
ser markslagskartet klippet ut ved hjelp av
kulturlandskapsflatene, for samme område
som er vist i figur 1. Et eksempel på den sta-
tistikken som er produsert er gjengitt i figur
4, her som en fylkesvis fordeling av det be-

Figur 3: Markslagsfigurer innenfor jordbru-
kets kulturlandskap. Dette utklippet utgjør
grunnlaget for statistikkproduksjonen. Sam-
me utsnitt som figur 1. 

Figur 4: Andel bebygd areal
i jordbrukets kulturland-
skap per fylke [5].
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bygde arealet innenfor jordbrukets kultur-
landskap. Den stiplede linjen angir lands-
gjennomsnittet.

Erfaringer.
I dette prosjektet gjorde bruken av fri pro-
gramvare det enkelt å identifisere problemer
i store datamengder og komplekse program-
systemer. Feil som opptrer kanskje i ett av 10
000 objekter kunne isoleres, og lagres sepa-
rat for detaljert undersøkelse. Nødvendige
forbedringer i koden kunne deretter legges
inn på rette sted i programmene. 

Med et lukket system kunne vi ha utviklet
en løsning ved å sette sammen ferdige funk-
sjoner, og så testet disse på et lite datasett,
for til slutt å prøve å utføre oppgaven på det
hele. Hvis dette feilet, måtte vi ha begynt for-
fra med en annen algoritme eller strategi,
uten å være sikker på å lykkes. Feilsituasjo-
ner kunne ha sin årsak i programvaren, da-
tabasen, datamengden, enkeltobjekter eller
systemomgivelsene. For at programvareleve-
randøren skulle kunne løse problemene for
oss måtte vi beskrive alle aspekter ved pro-
blemene i detalj, eller prøve å gjenskape hel-
heten i deres miljø.

Konklusjoner.
Fraværet av lisenskostnader gir oss enkel
mulighet til å teste ulike programvarepak-
ker når det passer, og å fordele oppgaver på
mange maskiner dersom det er nødvendig.
Som middels avanserte brukere kan vi til-
passe programmene til oppgave, datameng-
de og datastruktur. Vi kan dele våre erfarin-
ger og forbedringer av programmene med
andre brukere. Hvis vi lager noe som er av
generell interesse kan vi distribuere disse til
andre. Fri programvare er ikke først og
fremst gratis, men gir en mer effektiv organi-
sering av arbeidet.
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