
Den fria kartan

www.openstreetmap.org

OpenStreetMap har
som mål att tillhanda
hålla geografisk infor
mation som verkligen
är fri att använda av
vem som helst till vad
som helst

“
All text och alla bilder i dennabroschyr får användas fritt,så länge arbeten baserade pådem använder en lika frilicens. Kartor måste märkasOpenStreetMap.

Vi behöver alltid frivilliga som kan hjälpa
till på olika sätt! Det vanligaste är att
komplettera kartan över sina egna hem
trakter med hjälp av satellitbilder. Men
många har GPS eller mobiltelefon där man
kan spara vägen man färdats. Denna data
kan sedan importeras till OpenStreetMap
och utgöra underlag för kartritningen.
Andra sätt att hjälpa till är att skriva ut en
karta och ta med på promenaden eller
cykelturen. På den kartan noteras platser,
punkter och ändringar. Vid hemkomsten
scannas kartan så andra kan utföra änd
ringarna eller så gör man det själv en
regnig dag. Sen kan man alltid hjälpa till
genom att bidra med kunskap på vår wiki
eller genom små och stora donationer!

OpenStreetMap är en fri (som i frihet) och
ändringsbar karta över hela världen. Det
är kartans motsvarighet till Wikipedia.
Följande kan vara intressant att veta:• OpenStreetMap förkortas ofta OSM• Grundades 9 augusti 2004 av SteveCoast som fortfarande är en av dedrivande krafterna bakom OSM• Vårt motto är "att kartlägga världenoch släppa kartdatat fritt"• Vi har över 200 000 medlemmar• ... och det tillkommer cirka 500 nyavarje dag• Drivs helt med hjälpav donationer ochmedlemsavgifter• OpenStreetMapFoundation ärföreningen bakom• Vår svenskawebbsida finns påopenstreetmap.se



Detinsamladekartdatatmåstepåolikasätt
översättastillOpenStreetMapsformat.En
delavdenöversättningenkanskeauto
matiskt,menmycketmåsteritasinför
hand.Detärettstortjobbsomkangöras
antingenviavanligawebbläsareellermed
hjälpavolikaprogramspecielltgjordaför
det.Gemensamtför
allasättärattmånga
frivilligabehövsföratt
skapadeslutligakart
orna.

Deflestakartordutrorärfria,är
sällandeteftersomdetoftafinns
tekniskaellerrättsligahinderför
vaddufårgörameddem.Sådana
begränsningarhindrardigfrånatt
användakartornapåettkreativt,
produktivtelleroväntatsätt.Open
StreetMapstartadessomenreak
tionpådettaochviharsommålatt
tillhandahållakartorsomverkligen
ärfriaattanvändaavvemsom
helsttillvadsomhelst!

Enannanskillnadmotövrigakartor
ärattOpenStreetMapgerdigfritill
gångäventillrådatat,intebaratill
dekartbildersomskapatsfråndet.
Detgörattdusjälvkanskapahelt
egnakartorelleranvändadatattill
andraspännandetillämpningar.Vi
hjälpertillattsläppalossdinkrea
tivitetochgördigoberoendeav
kommersiellaaktörer.

Vårkartdatakommermestadelsfrånredan
friakartdatabaserellerfrånvårafrivilliga
kartritarevärldenöver.Desomhjälpertill
gördetenligtprincipenattomdudelarmed
digavdittkartdata,fårdutillgångtillalla
andraskartdata.Detgöratt
tillsammansharvimassor
avkartdatatillgängligtsom
allakananvändasomde
vill.Villkoretärbaraattom
duändrarellertillförnå
got,såskadetocksåvara
tillgängligtförandra.Det

ärsammaprincipsomexempelvisWiki
pediaframgångsriktanvändersigav.

Vårtkartdatasamlasinpåtreolikasätt:
FrånsatellitbildersomYahoogivitosstill
ståndattanvända,frånandrafriakartdata
baserochmedhjälpavallavårafrivilliga
kartritareruntomivärlden.Alldennakart
datasamlasiengemensamdatabasvari
frånallasenkananvändadettillattexem
pelvisskapaolikavarianteravkartor.
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