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CartoDB 
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 Open Source 

 Enterprise-version 

http://www.cartodb.com 

 

http://www.cartodb.com/
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Giftkartan 

http://com.cartodb.shared.s3.amazonaws.com/7.html?title=true&description=true&search=true&shareable=true&cartodb_logo=false&sql=&zoom=5&center_lat=61.907602736602776&center_lon=26.901397705078125


Kartläggning av elefanters rörelse 
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http://www.wildermaps.com/sfg/2012_oneday.html


Trafikflöde 
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http://xumx.me/geospatial/


Meteornedslag 
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http://osm2.cartodb.com/tables/meteoritessize/embed_map?title=true&description=true&search=false&shareable=false&cartodb_logo=true&sql=&zoom=2&center_lat=20.3034175184893&center_lon=26.71875


Brittiska flottrörelser, WWI 
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http://cartodb.github.io/oldweather_wwi/


SL, depåkarta 
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C:/Users/sesvva/Documents/Presentationer/GISS 2014-04-29/Kartdagar 2014/SL_linjekarta/sl_linjekarta/index.html


Kartografi i CartoDB 

 CartoCSS  

• Cascading Style Sheets – stilmallar för layout av XML- och HTML-

dokument 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
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Våra kompetensområden 

• Systemutveckling 

• Avancerad databearbetning 

• Datasamordning 

• 3D-visualisering 

• GIS (Geografiska informationssystem) 

• GIM (Geographical Information 

Management) 

• BIM (Building Information Modeling) 

• VDC (Virtual Design and Construction) 

• Strategi- och verksamhetsutveckling 

• Förvaltning och outsourcing 
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Mervärde för våra kunder 

• Både verksamhetsförståelse och djup 

teknisk kompetens 

• Leverantörsoberoende 

• Agerar lokalt, nationellt och internationellt 

• Hanterar stora och små uppdrag 

• Erbjuder största möjliga kundnytta 

oberoende av den underliggande tekniken 

• ISO 9001 och ISO 14001-certifierade 
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Exempel på kunduppdrag 
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Förvarets materialverk (FMV) 

Utveckling av nytt miljöuppföljningssystem 

till FMV:s provskjutningsverksamhet i 

Karlborg. 

 

 

 

Parkeringsbolaget i Göteborg 

Ny kartdatabas med vektoriserade kartor 

över alla parkeringsplatser, biljett-

automater och p-skyltar i Göteborg. 

 



Exempel på kunduppdrag 
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Posten 

Leverantör av Postens hela GIS-miljö och 

ansvarig för utveckling, drift och förvaltning. 

 

Sjöhistoriska museet 

Utveckling av tatueringsapp till 

sjömansutställning på Sjöhistoriska museet. 

 

Nya Karolinska Solna 

Datasamordning för BIM-projektering, 

informationsutbyte och säkra leveranser. 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Nytt IT-stöd för bättre möjligheter att 

upptäcka och förebygga olagligt fiske. 



Kundstruktur 
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Industriföretag 

Bostad-, fastighets- 

och byggföretag 

Övriga privata företag 

 

 

Kommuner och 

landsting 

Statliga verk och 

myndigheter 

 

30 %   

 

 

 

70 %   

 

 

 

 

 

 



Största kunderna 2013 
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http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/default.aspx?id=30


Så tycker kunderna om oss 
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Tolkning av index 

< 75 % Lågt 

75-95 % Bra prestation 

95-100 % Överprestation 

Branschjämförelse 

Snitt-NKI enligt Svensk Kvalitetsindex för bolag som säljer 

företagstjänster mättes 2011 och 2010 till 7,1. 

IT-konsulter specifikt, vars resultat presenterades enskilt senast 

2010, ligger lägre än andra typer av företag i gruppen på ett NKI 

om 6,4.  

 

 

84 % av kunderna är positiva till 

samarbetet med Sweco Position 

 

NKI (Nöjd-kund-index) hos Sweco 

Positions kunder är 7,9 2012 (7,7 2010).  

 

Tolkning av index 

< 6 Lågt 

6-7,5 Normalt 

7,5-10 Mycket bra 

http://www.element.se/sv/default.asp


Aktuella projekt 
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 Visualisering 

 Förvaltningsetablering av geodata 

 Ex-jobb cykelvägsdata 


