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Publicera raster (t.ex. ortofoto) till ArcGIS Online 

Ett raster måste publiceras till ArcGIS Online som Tile Package. 

1. Dra in ditt ortofoto i ArcMap och spara kartan som en MXD 

2. Högerklicka på bilden och välj ”Zoom to Raster resolution” 

 

3. Notera vilken skala du nu befinner dig i 

 

 

4. Zooma till full utbredning (Full extent) och notera skalan här 

 

 

5. Dessa två skalor är lämpliga som största och minsta skala när du gör din 

cachning. Du kan givetvis välja att inte ta med vissa skalor, t.ex. den största 

skalan (1:118 110 i fallet ovan) om det är ointressant i slutresultatet. Många 

raster har väldigt stora skalor som naturlig upplösning, t.ex. 1:3780 och det kan 

då ta väldigt lång tid att cacha, vilket är onödigt om datat i slutändan inte ska 

visas i den skalan. 

 

6. Välj ett antal skalor, t.ex. med utgångspunkt från de två skalorna ovan, där du 

vill att rastret ska cachas. I dessa skalor kommer rastret att synas, i andra 

skalor kommer det inte synas. I exemplet ovan skulle det kunna se ut så här: 
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1 : 697 687 

1 : 400 000 

1 : 200 000 

1 : 118 110 

 

7. Skapa en XML-fil för ditt cachnings-schema genom att starta verktyget 

”Generate Map Server Cache Tiling Scheme” i ArcToolbox -> Server Tools -> 

Caching 

 

 

8. Välj ditt MXD-dokument 

9. Välj var ditt XML-schema ska hamna 
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10.  Fyll i dina skalor i rutan ”Scales” och tryck på + mellan varje 

 

11. Tryck OK för att köra verktyget 

12. Gå in på Customize -> ArcMap Options 
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13. Gå till fliken Sharing och bocka för Enable ArcGIS Runtime Tools 

 

 

14. Gå till File -> Share As -> Tile Package 

 

15. Skriv in ett filnamn under Save package to file 

 



TIPS & TRIX  

PRODUKT ArcGIS Online  

DATUM januari 2016       

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

16. Välj ditt den XML-schema-fil du skapade i steg 10 genom att välja ”A tiling 

scheme file” i dropdown-listan. 

 

 

17. Välj ett lämpligt Tile Format under Tile Format dropdown. 

Det finns olika fördelar med de olika tiling formaten. PNG brukar fungera bra i 

de flesta fall. 

18. Fyll i Summary och Tags under Item Description 

19. Tryck på Analyze och åtgärda eller ignorera eventuella problem och varningar 

20. Tryck på Share – detta steg kan ta några timmar beroende på skalnivåer och 

rastrets utbredning. 

21. När detta steg är klart, starta verktyget Share Package i ArcToolbox -> Data 

management -> Package 

22. Logga eventuellt in på ArcGIS Online om frågan dyker upp 
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23. Peka ut den tpk-fil du skapade tidigare: 

 

24. Tryck OK 

25. Vänta tills filen laddats upp (du får ett meddelande i högra hörnet + 

geoprocessing results) 

 

26. Gå till ”Mitt innehåll” i ArcGIS Online 

27. Klicka på ditt ”Tile Package” 
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28. Välj Publicera 

 

 

29. Vänta tills paketet packats upp klart, vilket du kan se på att ”Publicerar tiles” 

försvunnit på tumnagelbilden och att det står 100% tillgängliga tiles: 

 

 

Här ska det vara 100% 

30. Du kan nu använda lagret som baskarta, eller som ett lager i befintlig karta med 

Esri baskarta. 

31. I ArcGIS Online kartvy trycker du på Lägg till och letar upp ditt nya Tile Layer 

32. Tryck på lagrets namn och välj Använd som baskarta, om det är det du vill göra 

 

 


