
Stormwind Simulator 

Mikael Åkermarck 
Kommunikationsministeriet 

 
 

Öppen förvaltning 
Case: Stormwind Simulator 



För 70 000 år sedan... 
 



Istid 



Unik bild från istiden. Jakobstad 2 km neråt. 



Istiden/isen smälter, satellitbild [okänd fotograf] 







Områden som intressanta för simulatorn 



Stormwind Simulator 

  

 
 
 

 
Ett datorprogram, en båtsimulator, för 

Windows. 
Apps4finland-vinnare 2013. 

 
www.stormwind.fi 



3 gigabytes på             :an 

stormwind.exe Själva programmet 

Modeller (båtar, hus, 
etc.) 

Handgjorda objekt 

Ca 18 000 data filer Geodata: 
- Höjddata, terrängdata, husdata 
(öppen), källa: Lantmäteriverket 
 
- Skogsdata (öppen), källa: 
Skogsforskningsinstitutet 
 
- Navigationsdata (sluten), källa: 
Trafikverket 





Vi finländare har ”dokumenterat” hemlandet i flera 
hundra års tid.  

 
Resultatet har dock varit svåråtkomligt för vanliga 

människor. 
 

Öppen data ger plats för innovation -> 
konkurrensfördel -> arbetsplatser 



APTITRETARE: 

Global video game market revenue 
 

”Size of global video game market revenue, 
including mobile games on smart phones and 

tablets: $66 billion” 
 

Expected to grow to: $78 billion in 2017 
 

[Reuters/DFC Intelligence] 



INSPIRE-direktivet 

”Infrastructure for Spatial Information in the 
European Community” 

 
EU-direktivet INSPIRE trädde i kraft den 15 maj 

2007 och imlementeras stegvis. Senast 2019 skall 
allt vara färdigt. 



”The INSPIRE directive aims to create a European Union 
(EU) spatial data infrastru... blabla huhuh, EU-språk”. 
 
Min tolkning: 
- Staterna måste visa vad det finns för data. 
- Staterna kan ge ut datan gratis (men måste inte). 
 
Finland valde det bästa – att ge ut datan. T.ex. 
Sverige gör det inte (åtm. inte ännu). 



Några INSPIRE-principer: 

Data skall samlas/skapas endast en gång, och 
hållas där den kan skötas bäst. 
 
Det skall vara möjligt att kombinera spatial data 
från olika källor i Europa samt att distribuera den 
bland flera användare och applikationer. 



Transparens!!! 
 
”Geographic information needed for good 
governance at all levels should be readily and 
transparently available.” 
 



Lantmäteriverkets nerladdningstjänst: 
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/  

 



Data bakom simulatorn  
 Land 10-meters grid (ascii 

xyz) filer 

Byggnader GML filer 

Skog GeoTIFF filer 

Navigationsdata S-57 binärfiler 



Datan förädlas, sparas i optimerat format. 

I denna bild 219 * 70 dataceller 
(en cell är ca 2.2 * 2.2 kilometer) 



Resultat efter nnn-hundra arbetstimmar 

   



Kolla videon. Ha roligt med den öppna datan! :-) 
- Tomas @ Stormwind 


	Stormwind Simulator
	Dia numero 2
	Istid
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Stormwind Simulator
	3 gigabytes på             :an
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	APTITRETARE:
	INSPIRE-direktivet
	Dia numero 15
	Några INSPIRE-principer:
	Dia numero 17
	Lantmäteriverkets nerladdningstjänst:�https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/
	Data bakom simulatorn
	Datan förädlas, sparas i optimerat format.
	Resultat efter nnn-hundra arbetstimmar
	Dia numero 22

