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LATHUND FÖR
STRANDSTÄDARKARTAN
Genom ArcGIS Collector

Detta är en vägledning till hur man
kommer åt strandstädarkartan med
inloggning och instruktioner om hur
man rapportera in städrapporter,
skrotbåtar, städlinjer m.m för iPad,
smartphone och dator. Om något
krånglar, tveka inte att kontakta
Jessica på mail;
jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se
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Inledning
För att komma igång med kartan via ArcGIS Collector behövs följande
• Ett ArcGIS Online konto
• Appen ArcGIS Collector (går även via en dators webbläsare, se stycket ”För datorer”)
• Medlem i gruppen Strandstädarkartan
Något som fattas från ovan? Se Appendix längst ned för vidare information och vägledning.
När man använder ArcGIS Collector skiljer det sig mellan smartphones, plattor och datorer,
så se under specifik rubrik för exakt vägledning. För smartphone och plattor är vägledningen
gjord efter Apples produkter.
Stöter ni på hinder, eller vid behov av vägledning av annan typ av operativsystem än Apples
iOS kontakta Jessica på jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se
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ArcGIS Collector
För läsplattor
Logga in och hitta kartan
Hitta ikonen för ArcGIS Collector som ser ut såhär

på läsplattan.

När första sidan kommer upp vid start av Collector väljer man den översta knappen ”ArcGIS
online”

Nu leds man till inloggningssidan. Fyll i användarnamn och lösenord

På första sidan kommer listan med kartor att visas.
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Välj ”Strandstädarkartan för Collector”

Syns inte kartan? Se avsnittet ”Gruppen Strandstädarkartan” i Appendix för vägledning.
Ikon förklaringar
Förklaringarna för ikonerna börjar från vänster i den blå listen högst upp.
Markering med * betyder ytterligare vägledning längre ned.

”Kartor” tar er tillbaka till sidan med kartor igen.
Siktet är där ni kan finna er position via enhetens GPS.
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Förstoringsglaset är för att söka en plats på kartan.
Bokmärken, för att zooma in till kommunområden*.
Lagerikonen för att visa/inte visa flaggor m.m*.
Mätstickan för att mäta en sträcka eller area*.
Kartikonen för att eventuellt byta bakgrundskarta*.

Plustecknet i högerkanten är för att placera ut en städrapport *.
Bokmärken
Inne under ”Bokmärken” kan man trycka på kommunnamnet för att få zoomat till
dess ungefärliga område.

Välja lager
Lagerikonen för att visa/inte visa flaggor m.m.
Här kan man markera de ”lager” som man vill ska synas på kartan. Till exempel om man vill
att endast städrapporterna ska synas bokar man ur övriga lager. Då kommer endast
städrapporterna vara synliga.
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Mätinstrument
Mätstickan för att mäta en sträcka eller area.
Via kartan
• Klicka på kartan vart start och slutpunkt (man kan göra fler punkter ifall det är en
krokig sträcka). Resultatet visas i den blå listen.
• Mät arean med samma princip som sträcka genom denna ikon. Resultatet visas i den
blå listen.
•

Vill man ångra en punkt klickar man på

.

•

Vill man slänga insamlade meter/area klickar man på

.
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Via GPS
•
•

Klicka på
, gå sträckan som ska mätas. Vid slutpunkten klicka på samma ikon
igen. Resultatet visas i den blå listen.
Mät arean med samma princip som sträcka genom denna ikon. Resultatet visas i den
blå listen.

•

Vill man ångra en punkt klickar man på

.

•

Vill man slänga insamlade meter/area klickar man på denna ikonen

.

Bakgrundskarta
Kartikonen användas för att eventuellt byta bakgrundskarta. Klicka på den karta ni
hellre föredrar att använda er av, det stör inte andra användare eller insamlad data. Tänk på
att vissa kartor inte är inriktade på marina områden och skärgård vilket kan påverka vid
användningen av kartan.
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Lämna in städrapport

1. Tryck på pluset i kanten till höger
2. Välj vilken typ av markering ni vill placera ut i listen.

3. ”Plats” som är överst visar er position direkt om platstjänster är aktiverat på er
läsplatta (se avsnittet ”Aktivera platstjänster” i Appendix).
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4. För att byta position, tryck på kartan vart du vill att rapporten ska lämnas.
5. Fyll i formuläret så noga du kan, tack.
6. När du är klar trycker du på ”Utför” högst upp till höger i den blå listen.
Ta bort en markering
För att ta bort en flagga/punkt eller städrapport trycker man först på den markering man vill
ta bort. Då visas informationen om den markeringen och till vänster syns
man på den symbolen kommer det upp olika alternativ varav ett är ”Ta bort”.

. Trycker

Logga ut
Logga ut genom att trycka på

och sedan på

Klart! Bra jobbat och tack för städinsatsen!
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Problem eller synpunkter på layout eller andra idéer, hör av er till Jessica på
jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se

9

För smartphones
Logga in och hitta kartan
Hitta ikonen för ArcGIS Collector som ser ut såhär
på telefonen.
När första sidan kommer upp vid start av Collector väljer man den översta knappen ”ArcGIS
online”

Nu leds man till inloggningssidan. Fyll i användarnamn och lösenord

På första sidan kommer listan med kartor att visas. Välj ”Strandstädarkartan för Collector”
Syns inte kartan? Se avsnittet ”Gruppen Strandstädarkartan” i Appendix för vägledning.
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Ikon förklaringar
Ikonerna i den blå listen högst upp förklaras från vänster.
Markering med * betyder ytterligare vägledning längre ned.
”Kartor” tar er tillbaka till sidan med kartor igen.
Siktet är där ni kan finna er position via enhetens GPS.
Plustecknet är för att placera ut en städrapport *.
Förstoringsglaset är för att söka en plats på kartan.
”Mer” leder er till mer funktioner!

Andra raden från vänster
Bokmärken, för att zooma in till kommunområden*.
Lagerikonen för att visa/inte visa flaggor m.m*.
Mätstickan för att mäta en sträcka eller area*.
Kartikonen för att eventuellt byta bakgrundskarta*.

Lämna in städrapport
1. Tryck på

i mitten av den blå listen högst upp.
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2. Välj vilken typ av markering ni vill placera ut i listen.
3. Under den blå listen kommer ett formulär upp med ”Plats” överst. Om platstjänster
är aktiverat på er smarphone hamnar du automatiskt på den positionen du befinner
dig på (se avsnittet ”Aktivera platstjänster” i Appendix).

4. För att byta position trycker du på denna ikonen i den blå listen. Tryck på kartan vart
du vill att rapporten ska lämnas. Tryck på denna ikonen för att komma tillbaka och
fylla i formuläret.
5. Fyll i formuläret så noga du kan, tack.
6. När du är klar trycker du på ”Utför” högst upp till höger i den blå listen.
Ta bort en markering
För att ta bort en flagga/punkt eller städrapport trycker man först på den markering man vill

ta bort. Då visas informationen om den markeringen i nedre kan och symbolen syns
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. Trycker man på den symbolen kommer det upp olika alternativ varav ett är ”Ta bort”.
Välja lager
Lagerikonen för att visa/inte visa flaggor m.m.
Här kan man markera de ”lager” som man vill ska synas på kartan. Till exempel om man vill
att endast städrapporterna ska synas bokar man ur övriga lager. Då kommer endast
städrapporterna vara synliga.
Mätinstrument
Mätstickan för att mäta en sträcka eller area.
Via kartan
• Klicka på kartan vart start och slutpunkt (man kan göra fler punkter ifall det är en
krokig sträcka). Resultatet visas i den blå listen längst ned.
• Mät arean med samma princip som sträcka genom denna ikon. Resultatet visas i den
blå listen längst ned.
•

Vill man ångra en punkt klickar man på

.

•

Vill man slänga insamlade meter/area klickar man på

.

Via GPS
•
•

Klicka på
, gå sträckan som ska mätas. Vid slutpunkten klicka på samma ikon
igen. Resultatet visas i den blå listen längst ned.
Mät arean med samma princip som sträcka genom denna ikon. Resultatet visas i den
blå listen längst ned.

•

Vill man ångra en punkt klickar man på

.

•

Vill man slänga insamlade meter/area klickar man på denna ikonen

.
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Ta bort en markering
För att ta bort en flagga/punkt eller städrapport trycker man först på den markering man vill
ta bort. Då visas informationen om den markeringen och till vänster syns
man på den symbolen kommer det upp olika alternativ varav ett är ”Ta bort”.

. Trycker

Logga ut
Logga ut genom att trycka på

och sedan på

Klart! Bra gjort, och tack för städinsatsen!
Problem eller synpunkter på kartan eller andra idéer, hör av er till Jessica på
jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se
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För datorer
Logga in och hitta kartan
Surfa in via www.vastkust.maps.arcgis.com om ni har fått konto via Ren och Attraktiv Kust,
eller www.stromstad.maps.arcgis.com om ni har kontot kvar på Strömstad kommun eller via
er egna kommuns hemsida för karttjänster (se avsnittet ”ArcGIS Online konto” i Appendix för
information). Här visas via Västkuststiftelsens sida, men det ska se lika ut oberoende av länk.

På ”Hem” sidan klickar ni in på ”Grupper”.

Leta reda på gruppen ”Strandstädarkartan”. Syns den inte? Se avsnittet ”Gruppen
Strandstädarkartan” i Appendix.
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När ni valt gruppen klickar ni på ”Öppna” under bilden för ”Strandstädarkartan för Collector”
och trycker på ”Öppna i kartvisaren”.

Nu har ni kommit in till kartan!
Ikon förklaringar
När man är i kartan via en dator står det tydligt i listen ovan kartan vad de olika ikonerna
betyder och gör.
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Lämna in städrapport
1. Välj ”Redigera” i listen.
2. Tryck på den typ av markering ni vill göra.
3. Markera på kartan och fyll i formuläret så noga ni kan, tack!
Ta bort en markering
För att ta bort en markering går ni in via ”Redigera” tryck på den markering ni vill ta bort och
vid behov rulla längst ned i formuläret, där finns en knapp för ”Ta bort”.
Välja lager
För att välja lager, det vill säga om ni vill att endast gula markeringar ska synas till exempel,
gå in på ”Information” längst till vänster i listen ovan kartan. I listen som visas till vänster kan
man boka ur eller i de markeringar man vill ha synliga eller ej.
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Mätinstrument
Näst längst till höger i listen ovan kartan finns ”Mät” som hjälper er att mäta den sträcka ni
städat om ni vill dokumentera det i städrapporterna. Välj om ni vill mäta sträcka eller area
och i vilken enhet, sen markerar man genom att trycka ut punkter på kartan på den plats
man vill mäta.

Logga ut
För att logga ut trycker ni på ert användarnamn som syns högst upp i högra hörnet, välj
”Logga ut” längst ned.
Klart! Bra gjort och tack för er städinsats!
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Problem eller synpunkter på layout eller andra idéer, hör av er till Jessica på
jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se
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Appendix
ArcGIS Online konto
Kommunlistan
Här är en översikt på vart ArcGIS Online kontot kommer från för vardera kommun och
Västkuststiftelsen.
Kommun/Organisation

Via Strömstad

Via RAK Egen

Strömstad

X

Tanum

X

Sotenäs

X

Lysekil

X

Uddevalla

X

Orust

X

Stenungsund

X

Tjörn

X

Kungälv

X

Öckerö

X

Göteborg

X

Västkuststiftelsen

X

Tidigare konton
Har man inte tillgång till ett konto kan det i vissa fall skapats ett konto för tidigare personal
engagerad i projektet. Då kan det behövas byta mail och/eller lösenord. Hör av er till Jessica
om ni det har blivit ett personalbyte så kan man byta mail och/eller lösenord.

Apple-ID
För samtliga kommuner har en iPad delats ut, för norra Bohuslän under pilotprojektet 2014
och för södra sedan 2015. För att kunna ladda ner appar, däribland ArcGIS Collector för
kartan behövs ett Apple ID. Ett tips är att om ni inte redan har ett Apple ID, skapa ett för er
jobbmail.
Har ni inte Apple-ID?
• Följ instruktionerna och skapa ett för er jobbmail via länken Skapa Apple-ID

Ladda ner Collector för iPad (och iPhone)
•
•

Hitta ”App Store” på iPaden
Gå in under ”Sök” i listen längst ned, fjärde symbolen

•

I sökfältet högst upp skriv in ”collector esri”. Ikonen ser ut såhär
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•

Tryck på ”hämta”-knappen
• Fyll i Apple-ID och lösen

Gå med i gruppen Strandstädarkartan
Att gå med i gruppen Strandstädarkartan gör att ni enkelt hittar kartan och kontaktuppgifter
till övriga medlemmar i gruppen.
För att gå med i gruppen behöver man logga in via en webbläsare till kartan. Surfa in via
www.vastkust.maps.arcgis.com om ni har fått konto via Ren och Attraktiv Kust, eller
www.stromstad.maps.arcgis.com om ni har kontot kvar på Strömstad kommun eller via er
egna kommuns hemsida för karttjänster med de inloggningsuppgifter ni har.
Högst upp till höger, vid ert användarnamn, kommer en notisruta finnas. Klicka på den och
gokänn inbjudan till gruppen ”Strandstädarkartan”.
Syns ingen notisruta? Kontakta Jessica på mail, jessica.lundqvist@vastkuststiftelsen.se
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