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Använda Esri Sveriges svenska baskartor i ArcGIS Online och 
ArcMap som administratör 

Alla vinner på öppna data. Så är det verkligen. Därför är vi glada att kunna meddela att 

nya svenska baskartor nu finns tillgängliga på ArcGIS Online. 

De tre baskartorna är: 

Översiktskarta: En baskarta med nedtonad färgsättning, vilket gör den till ett utmärkt 

val som baskarta då data över stora geografiska områden ska presenteras ovanpå. 

 

Terrängskuggning: En s.k. terrängskuggning, även känt som ”hillshade”, baserad på 

en ny höjddataprodukt från Lantmäteriet som släppts fri. Grunddata är ett 50x50 m 

punktgrid som tagits fram från laserscannat data av Lantmäteriet. 

 

Terrängskuggad översikt: Detta är en hybrid av de två ovannämnda. Det är helt 

enkelt ”Översiktskarta” draperad med transparens ovanpå ”Terrängskuggning”. 

 

De här baskartorna kar skapats baserat på det data som Lantmäteriet gjorde öppen 

och fri för användning den 1 juli i år. De produkter från Lantmäteriet som har använts är 

GSD-Översiktskartan och GSD-Höjddata 50+. Alla tre kartorna är tänkta som baskartor 

vid småskaliga presentationer, d.v.s. som bakgrund när annan data som är spridd över 

stora geografiska områden ska visas ovanpå. 

 

Använda som standardbaskartor i ArcGIS Online och Arcmap  

För att flitigt kunna använda de nya baskartorna som en standard i ArcGIS online och 

slippa leta upp dem bland grupper varje gång de ska användas, så finns här en 

beskrivning till hur du gör dem till en del av standardgalleriet för baskartor.  

OBS: Detta går endast att utföra som administratör på ArcGIS Online. Dessa steg 

är grundläggande för att visa kartorna i standardgalleriet i både ArcGIS Online, ArcMap 

och ArcGIS Pro 

 

http://esri.se/sv-SE/aktuellt/arkiv/nyhetsarkiv-detalj?catalogItemId=e0bfe9d1-28b8-4087-b9ee-0333753dc10f
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1. Logga in på arcgis.com som administratör.  

 

2. Klicka på fliken ”Grupper” i menyn, välj ”skapa ny grupp”.  

 

 

 

 



TIPS & TRIX  

PRODUKT ArcGIS Online  

DATUM januari 2016       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

3. Döp gruppen till vad du vill att ditt baskartegalleri ska heta. 

 

4. Spara gruppen och klicka sedan på ”Min Organisation” i menyn. 

 

5. Tryck där på redigera inställningar. 

 

6. Leta upp fliken ”Karta” och ange gruppen som du precis skapade som 

”Baskartegalleri”, vill du fortfarande att din organisation ska ha tillgång till Esri’s 

standardbaskartor klickar du i rutan för detta under. 
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7. Spara dina inställningar. 

 

8. Gå till Gruppen ”Esri Sverige - Svenska Baskartor” genom att antingen söka på 

dessa i sökrutan (viktigt att då klicka ur ”Sök endast i ’organisationens namn’”) 

eller följa denna länk: http://arcg.is/1Hadgpa. 

 

9. Leta upp de tre kartor som är angivna som ”Web Maps” (alltså INTE tile layers). 

 

http://arcg.is/1Hadgpa
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10. Klicka på ”information” om en av baskartorna, välj sedan ”dela”. 

 

 

 

 

 

 

 



TIPS & TRIX  

PRODUKT ArcGIS Online  

DATUM januari 2016       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

11. I listan som dyker upp, välj gruppen du skapade för baskartegalleriet. 

 

 

12. Upprepa dessa steg med de återstående baskartorna. 

 

13. Öppna fliken ”Karta” och tryck på knappen för ”Baskartor” så finns nu dina 

baskartor i galleriet. 
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Använda som baskarta i ArcMap med ArcGIS Online-konto 

1. Har du följt stegen ovan så kan alla med konton i din organisation på ArcGIS 

Online nu komma åt baskartorna via standardgalleriet. Starta ArcMap tryck på 

Arkiv > logga in. 

 

 

2. När du har loggat in i ArcMap så hittar du nu kartorna under ”Add Basemap”. 
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Använda som baskarta i ArcGIS Pro 

För att använda baskartorna i ArcGIS Pro, var vänlig följ stegen för att lägga till 

baskartorna i ArcGIS Online. 

1. Starta ArcGIS Pro och Logga in  

2. Skapa en ny karta och välj ”Basemap”, eftersom att Pro kopplas direkt till ditt konto 

på ArcGIS Online finns nu dessa kartor automatiskt i ditt standardgalleri. 

 


