
Att dela med sig av kartmaterial 

En undersökning av 

möjligheterna med 

ArcGisOnline 



Hur dela med sig av kartmaterial… 

 

 

 

till användare med begränsad GIS-kunskap och 

utan programvara? 



ArcGis Online erbjuder 
 

• Lägga upp kartlager och baskartor 

• Använda och skapa kartor 

• Göra vissa analyser 

• Dela och samarbeta med andra 

• Egen webbplats 

• Kartvisningstjänst 

• Innehållsförteckning och galleri 

• Sökfunktion 

• Inbäddade kartor till egen hemsida 

• Skapa webbapplikationer 

• Bestämma funktioner för olika användare 

 

• Bygger på ett system med krediter 

 

 



• Esris Hemsidor 

• Webbseminarier 

• Trial and Error 

 



Bilaga 1 

 

 

 ArcGIS Desktop Add-In 

(.esriaddin) 

 ArcGIS Explorer Add-In (.eaz) 

 ArcGIS Explorer-

programkonfiguration (.ncfg) 

 ArcGIS Explorer-dokument (.nmf) 

 ArcGIS Explorer-lager (.nmc) 

 ArcGIS for Windows Mobile-paket 

(.wmpk) 

 ArcGlobe-dokument (.3dd) 

 ArcMap-dokument (.mxd) 

 ArcPad-paket (.zip) 

 ArcReader-dokument (.pmf) 

 ArcScene-dokument (.sxd) 

 Baskartpaket (.bpk) 

 CityEngine-webbscen (.3ws) 

 Kodexempel (.zip) 

 Samling kommaavgränsade värden 

(CSV) (.zip) 

 Filer med kommaavgränsade 

värden (.csv) 

 Skrivbordsapplikation (.zip) 

 Mall för skrivbordsapplikation 

(.zip) 

 Dokumentlänk (URL till 

onlinedokument) 

 Geoobjektstjänst (URL) 

 Filbaserad geodatabas (.zip) 

 Geokodningstjänst (URL) 

 Geodatatjänst (URL) 

 Geometritjänst (URL) 

 Geobearbetningspaket (.gpk) 

 Geobearbetningsexempel (.zip) 

 Geobearbetningstjänst (URL) 

 Globtjänst (URL) 

 Bildfil (.jpg, .jpeg, .png, .tif eller 

.tiff) 

 Bildtjänst (URL) 

 KML-samling (Keyhole Markup 

Language) (.zip) 

 KML-fil (Keyhole Markup 

Language) (.kml, .kmz) 

 Lagerfil (.lyr) 

 Lagerpaket (.lpk) 

 Placeringspaket (.gcpk) 

 Kartpaket (.mpk) 

 Karttjänst (URL) 

 Karttjänstdefinitionsfil (MSD) 

(.msd) 

 Kartmall (.zip) 

 Microsoft Excel-dokument (.xls, 

.xlsx) 

 Microsoft PowerPoint-dokument 

(.ppt, .pptx) 

 Microsoft Visio-dokument (.vsd) 

 Microsoft Word-dokument (.doc, 

.docx) 

 Mobilapplikation (URL) 

 Nätverksanalystjänst (URL) 

 OGC (Open Geospatial 

Consortium) WMS (Web Map 

Service) (URL) 

 Åtgärdsvy (URL) 

 Operations Dashboard Add-In 

(.opdashboardaddin) 

 PDF-fil (Portable Document 

Format), (.pdf) 

 Regelpaket (.rpk) 

 Tjänstdefinitionsfil (SD) (.sd) 

 Shapefiler (.zip) 

 Tilepaket (.tpk) 

 Webbapplikation (URL) 

 Workflow-paket (.wpk) 

 

Vad kan man 

lägga till på 

ArcGisOnline? 

När man läser listan 

tycks möjligheterna 

stora men alla format 

är inte lika lätta att 

hantera vid 

uppladdning.  





Enkla tematiska kartor och kartlager fungerar väldigt bra 



*

Markera och flytta eller förändra form 



Dag- och nattbefolkning på basområdesnivå fördelat på kvinnor/män   
(ODB 2011) 

ArcMap: 



Samma information som på 

den tematiska kartan men i 

annan form 

Pop-up  

Cirkeldiagram som 

ersättning 



Symbologin måste vara enkel 
 

Här ligger en begränsning som känns 

obekväm.  

En stor risk är att analyser och kartmaterial 

som kunde visualiseras på bättre sätt 

redigeras för att kunna publiceras och 

därmed begränsas kraften av GIS.  
         



 

 
Symbologi som stöds är:  

 Simple  

 Unique value (single field only, no groups) 

 Class Breaks (graduated colors or graduated symbols) 

 

Det fungerar inte med :  

 Unique value renderers based on multiple fields  

 Graduated colors with advanced settings (rotation, size, and 

symbol levels)  

 Graduated symbols within polygons  

 Proportional symbols  

 Dot density  

 Charts  

 Custom renderers          



Regional plan för Stockholms län 

• Mer än tjugo lager 

• Speciell symbologi och ett 
utseende som ska bevaras 

 

Slutresultat 

• Neutral underlagskarta 

• Fem skikt med flera 
undernivåer. Lätt att bygga 
karta på eget urval 

• Även hela RUFS2010 som 
”Tiled map” med tänd- och 
släckbara lager 

 



Resultat direkt 

efter uppladdning 

Inställningar behöver göras 

för varje lager.  

 

• Opacitet 

• Visningsintervall 

• Ändra ordning på lagren 

 



Inställningar 



Möjliga inställningar 



Analysverktyget 

med undermenyn  

”Hitta platser” 



 RUFS kartans 

”Gröna samband”   

Komplicerad 

symbologi 



Startsida   





Galleri 



Inbäddad karta 



  http://bit.ly/1gnVVKG 

 

Webbapplikation 

http://bit.ly/1gnVVKG
http://bit.ly/1gnVVKG
http://bit.ly/1gnVVKG
http://bit.ly/1gnVVKG


http://bit.ly/1neddCt 

 

http://bit.ly/1neddCt
http://bit.ly/1neddCt


Befolkningstäthet 

Stockholms län 

Kartan visar områden 

med högre 

befolkningstäthet än 

1700 personer/km2 

Klicka på valfritt 

område så får du mer 

information, även för 

områden som inte är 

färgmarkerade. 

Interaktiv karta i Power Point 



Karta direkt i Excel 



Intensitetskarta 



Även kartfönstret i Excel går att konfigurera med Pop-up rutor 



Sammanfattning 

Enkelt att komma igång 

Kräver kanske en inkörningsperiod 

Lätthanterligt och överskådligt 

 

+ Inbäddade kartor 

+ Webbapplikationer 

+ Koppling till Officepaketet 

 

- Symbologin 

- Krediter 

 


