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Användarmanual – GoKart

Bakgrund
GoKart (vars officiella namn är GEOSECMA Webb) är ett
verksamhetsstöd utvecklat för att hantera kommunal geodata - alltså
information som har en koppling till en fysisk plats. GoKart kan
exempelvis användas för planering, projektering, dokumentation,
förvaltning och/eller analyser. GoKart är uppbyggt av moduler vilket
innebär att du beroende på din behörighet kommer åt kartor och
funktioner som passar just dina behov.
I denna användarmanual hittar du grundläggande information om
GoKart, dess funktioner och de olika verktyg som finns tillgängliga. Här
kan du exempelvis lära dig hur du tar fram en fastighetsrapport, skapar
tillfälliga skisser i kartan, mäter en sträcka eller omkrets samt hur du
tänder och släcker lager.
Har du funderingar på innehållet eller tycker att det saknas något i
manualen så hör du lättast av dig till gis@gotland.se.
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Kom igång
Hur du startar GoKart
För att öppna GoKart öppnar du en webbläsare och surfar till länk. Vi
rekommenderar att du lägger till denna länk som en favorit/ett
bokmärke i din webbläsare så att du med ett klick kan komma till rätt
webbadress. Du hittar också länken via intranätet. I den översta
menyn klickar du på System för att kontrollera om GoKart finns som
ikon.

Om GoKart inte finns, klickar du på din profil och väljer System. Under
inställningarna skrollar du ner i listan och bockar för GoKart.
Uppdatera sedan sidan (tryck på F5) och klicka igen på System i den
översta menyn. Länken till GoKart bör nu finnas där.

.
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Det krävs ingen extra inloggning för att komma åt GoKart så nu är du
inne i portalen. Där ser du alla de kartor som din behörighet ger dig
åtkomst till. Vad du ser i portalen kan alltså skilja sig lite från följande
bild:

Sida 3 av 27

Standardsökrutin

Med hjälp av standardsökrutinen kan du söka efter fastigheter
och/eller dess ägare genom att ange en fastighetsbeteckning, en
adress, ett namn eller ett person-/organisationsnummer. Du kan skriva
in delar av det du söker efter, resultatet kommer att visa alla objekt
som innehåller det du skrivit.
Scrolla ner till den karta du vill titta på (eller sök i fönstret uppe till
höger). För att komma direkt till kartan trycker du på kartsymbolen
(

). Klickar du på kartans namn kommer du istället till sökfliken.

Hur du söker
Det finns olika sätt att söka efter information om objekt kopplat till
GoKart. Under Sök kan du använda standardsökrutinen eller någon
av de andra tillgängliga sökrutinerna.

Välj sökrutin
Vill du söka efter någonting annat än
en fastighet eller dess ägare behöver
du byta sökrutin. Du hittar de
tillgängliga sökrutinerna (för din
behörighet) under knappen Välj
Sökrutin uppe till vänster.

Du kan till exempel söka efter en detaljplan baserat på en
planbeteckning eller ett plannamn. Vill du kunna söka på någonting
som inte är möjligt idag kan du maila gis@gotland.se för att få hjälp.
Eventuellt kan en ny sökrutin då tas fram.
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Sökresultat
Resultatet av sökrutinerna presenteras i tabellform. Beroende på
vilken karta du befinner dig i och vilken behörighet du har kan
resultatet skilja sig åt.
För att använda ett av objekten i
resultatet från sökningen finns en Merknapp på varje rad i sökresultatet. Vill du
hantera
hela
sökresultatet klickar
du istället på Merknappen
bredvid
rubrikerna. Resultatet kan bland annat användas
som indata i olika analysverktyg eller presenteras
grafiskt i kartan. Alla din sökträffar är markerade
med blå färg i kartan om du växlar till kartfönstret.

Vill
du
komma
direkt
till
en
fastighetsrapport för en fastighet som du
hittat med din sökning väljer du Mer >
Information för den fastighet du är
intresserad.
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Översikt kartfönstret
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Koordinater

Navigera

Koordinaterna visas i kartans nedre
högra hörn och anger muspekarens
position.

Navigationskontroll
Navigationskontrollen visas i kartans övre vänstra hörn.

För att zooma till en specifik
koordinatposition klickar du på
koordinatfältet och anger de önskade
koordinaterna.

Koordinatsystem
Koordinatsystemet visas i kartans
nedre högra hörn

Skala
Skalan visas i kartans nedre vänstra
hörn.
För att ändra skalan klickar du på
Skala och väljer den önskade skalan
från listan. Du kan också skriva vilken
skala du vill ha i rutan bredvid Skalaknappen.

För att byta koordinatsystem klickar
du på texten och väljer det
koordinatsystem
som
du
vill
använda. Observera att det bara
finns ett fåtal, färdigdefinerade,
koordinatsystem att välja mellan. Det bäst anpassade till Gotland
(SWEREF 99 18 45) är förvalt i alla kartor förutom Sjökortskartan där
det internationella WGS 84 istället används.

Användarmanual – GoKart
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Radera personliga bokmärken

Bokmärken
Uppe till vänster i Kartfönstret hittar du menyn för bokmärken. Här kan
du välja ett befintligt bokmärke (om sådana finns) eller skapa
personliga bokmärken. När du väljer ett befintligt bokmärke zoomas
kartan in till det området.

1) Öppna menyn för bokmärken
och välj Hantera personliga
bokmärken.

Skapa personliga bokmärken
1) Leta reda på det området du vill
skapa ett bokmärke över i kartan.
2) Ställ in önskad utbredning genom
att zooma in eller zooma ut i kartan.
3) Öppna menyn för bokmärken och
välj Skapa nytt bokmärke
4) Skriv bokmärkets namn och
tryck på Spara.
Du hittar dina bokmärken
under Personliga bokmärken.
De sparas för dig så att de finns där nästa gång du öppnar kartan.

2) Välj för att
radera önskat
bokmärke
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Verktyg

Verktygsmenyn visas i kartans övre högra hörn. Funktionerna och
verktygen du ser kan variera beroende på vilken modul du använder
och vilken behörighet du har.
Du kan dölja och visa verktygsmenyn genom att klicka på
/
bredvid namnet på det verktyg som du använder för tillfället.
I sökfältet uppe till höger i menyn kan du ange en eller flera bokstäver
för att söka efter passande verktyg.

Identifiera
Identifiera är kartans standardverktyg och det verktyg som därmed är
aktiverat när du öppnar en karta. Med Identifiera aktiverat kan du
trycka på en punkt i kartan och få information om de objekt som finns
där.
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1) Expandera verktygsmenyn i
kartans övre högra hörn.
2) Klicka på Identifiera.

3) Välj om du vill få information om
lagren genom att välja en punkt,
eller genom att rita en yta,
rektangel eller cirkel i kartan.
4) Välj om du ska identifiera bland
alla lager, det översta lagret, alla
synliga lager eller ett specifikt lager.
5) Tryck (eller rita) i kartan där du
vill ha information.
6) Om det finns flera lager på
den punkt/inom det område
som du valde får du upp alla
dessa till vänster i fönstret.
Tryck på det du är
intresserad av för att få se
mer information.
Om du har identifierat flera
objekt i samma lager visas
antalet i form av en grå siffra efter lagrets namn. Finns det bara ett
objekt visas ett attribut (oftast namn eller typ) från detta.

Användarmanual – GoKart
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Mäta
Med hjälp av mätverktyget kan du mäta:
● Avstånd
● Yta
● Omkrets

3) Välj
4) Välj mätenhet

Du kan även placera ut lokaliseringspunkter.
Resultatet av din mätning visas
både i kartan och i Mätresultat.
5) Klicka i kartan för att markera
startpunkten och för att lägga till
brytningspunkter.
6) Dubbelklicka när du placerar
slutpunkten.

Du raderar enskilda mätresultat
genom att klicka på .
Du rensar alla mätningar genom
att klicka på Rensa resultat.
En mer detaljerad beskrivning av de olika mätverktygen följer.

Mäta avstånd

Mäta yta och omkrets
1) Expandera verktygsmenyn i
kartans övre högra hörn.
2) Klicka på Mäta.

1) Expandera verktygsmenyn i
kartans övre högra hörn.
2) Klicka på Mäta.
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Ändra en mätning
3) Välj
4) Välj mätenhet.

1) Håll ned vänster musknapp på
en brytpunkt.
2) Dra den punkt som ska
ändras i mätningen till önskad
placering.
Måtten ändras automatiskt.

Lokaliseringspunkt
5) Klicka i kartan för att markera
startpunkten och för att lägga till
brytningspunkter.
6) Dubbelklicka när du placerar
slutpunkten.

1) Expandera verktygsmenyn i
kartans övre högra hörn.
2) Klicka på Mäta.

3) Välj
4) Klicka i kartan för att placera ut
lokaliseringspunkten. Det går att
sätta ut flera flaggor.
Koordinater för punkterna visas
under rubriken Mätresultat. Därifrån
kan du kopiera och klistra in dem.

Användarmanual – GoKart
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Skissa

3) Välj
4) Ställ in önskad färg, storlek och stil.
5) Klicka i kartan där punkten ska
placeras. Håll in Ctrl-knappen om du vill
snappa på befintliga objekt i kartan.
Detta fungerar dock bara mot tidigare
skissade eller mätta objekt.

Skissa är ett verktyg som används för att skapa tillfälliga objekt i
kartan. Det kan vara bra att skapa tillfälliga objekt när du exempelvis
ska skriva ut eller visa något i kartan för en kollega.
Alla utritade objekt visas i kartan och
i verktyget Skisser. Håller du
muspekaren över objektet i Skisser
ändrar objektet färg i kartan för att du
lättare ska identifiera dina objekt.
Genom att klicka på ett objekt i
Skisser zoomas du in till valt objekt.

Du raderar enskilda objekt genom att klicka på .
Du rensar alla objekt genom att klicka på Rensa.
Beroende på val av objekt visas olika inställningar.

Skissa linje
1) Klicka på menyn i kartans övre
högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

Skissa punkt
1) Klicka på menyn i kartans
övre högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

3) Välj
4) Ställ in önskad färg, storlek och stil.
5) Klicka i kartan för att markera
startpunkten och för att lägga till
brytningspunkter. Håll in Ctrl-knappen
om du vill snappa på befintliga objekt i
kartan. Detta fungerar dock bara mot
tidigare skissade eller mätta objekt.
6) Dubbelklicka när du placerar
slutpunkten.
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Skissa pil

Skissa polygon
1) Klicka på menyn i kartans övre
högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

3) Välj
4) Ställ in önskad färg och stil.
5) Klicka på önskad placering.
En högerriktad pil skapas.

För att skapa en pil med en annan längd och riktning markerar du
startpunkten och håller ner musknappen. Dra pilen till önskad längd
och riktning och släpp musknappen för att färdigställa pilen.

1) Klicka på menyn i kartans
övre högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

3) Välj
4) Ställ in önskad färg och stil.
5) Klicka i kartan för att markera
startpunkten och för att lägga till
brytningspunkter. Håll in Ctrlknappen om du vill snappa på
befintliga objekt i kartan.
6) Dubbelklicka när du placerar
slutpunkten.
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Skissa frihandspolygon

3) Välj
4) Ställ in önskad färg och stil.
5) Klicka och håll ner musknappen
för att markera cirkelns mittpunkt.
Håll in Ctrl-knappen om du vill
snappa på befintliga objekt i kartan.
6) Dra ut cirkeln till önskad storlek.
7) Släpp musknappen för att
färdigställa cirkeln.

1) Klicka på menyn i kartans övre
högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

3) Välj
4) Ställ in önskad färg och stil.
5) Klicka i kartan utan att släppa
musknappen och dra ut
polygonen till önskad form och
storlek.
6) Släpp musknappen för att
färdigställa polygonen.

Du kan också skriva in din önskade radie vid Cirkelradie och klicka
där du vill att cirkelns mittpunkt ska vara så skapas automatiskt en
cirkel av denna storlek.

Skriva text
1) Klicka på menyn i kartans
övre högra hörn
2) Klicka på Skissa.

Skissa cirkel
1) Klicka på menyn i kartans
övre högra hörn.
2) Klicka på Skissa.

3) Välj
4) Ställ in önskad färg, storlek
och typsnitt.
5) Skriv in önskad text i
textfältet.
6) Klicka i kartan där textens
mittpunkt ska vara placerad.
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Symbolernas betydelse

Innehåll i kartan
Välj Innehåll i kartan i
verktygsmenyn om du vill se
alla tillgängliga lager. Genom
att klicka på Innehåll i kartan
kan du bland annat se synliga
lager samt tända och släcka
lager.

Under fliken Innehåll visas synliga
lager och dess symbol. Om ett
lager inte är synligt kan det bero på
graden av inzoomning i kartan.

Lagret är tänt och synligt i kartan. Du släcker lagret genom att
klicka på ögat.
Lagret är släckt och osynligt i kartan. Du tänder lagret genom
att klicka på ögat.
Lagret visas endast inom ett bestämt zoomintervall. Genom
att klicka på ögat zoomas kartan in eller ut till den skala där
lagret är synligt.
Grupplager. Du ser underliggande lager genom att klicka på
pilen.

Ändra opacitet
Under Innehåll i kartan kan du också ändra opacitet (genomskinlighet)
på alla lager. Du kan också ändra opacitet på objekt i kartan, som
exempelvis skisser.
1) Klicka på menyn i kartans
övre högra hörn.
2) Klicka på Innehåll i kartan

Under fliken Visa i karta visas alla
tillgängliga och aktiva lager. Här kan du
bland annat tända och släcka lager.
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3) Klicka på
i fliken Visa i karta.
4) Leta reda på det objekt du vill ändra opacitet på i listan och välj
skjutreglage visas.

. Ett

Metadataportalen
Sedan senhösten 2020 har Region Gotland en egen metadataportal.
I den hittar du metadata (= ”data om data”), det vill säga information
om regionens geodata. Det handlar till exempel om:
 Beskrivning av data inklusive en ämnesklassificering enligt
internationell standard
 Informationsägare och kontaktperson
 Säkerhetsklassning och andra restriktioner
 När data senast uppdaterades/granskades
Metadataportalen är separerad från GoKart men på
-knappen i
nedre högre hörnet hittar du en länk till portalen för de lagergrupper
som finns i kartan du är inne i. För att komma direkt till
metadataportalen kan du istället gå till länk eller gå via Insidan. Där
hittar du också svar på några vanliga frågor.

5) Dra i reglaget till önskad opacitet.
Du ser förändringen direkt i kartan
när du drar i reglaget.

Tips: Håll ner Ctrl-knappen när du trycker på en länk så öppnas den
i en ny flik.

Användarmanual – GoKart

Sidan du kommer till ser ut ungefär så här:

Sida 11 av 27

Fastighetsrapport
1) Klicka på menyn i kartans övre
högra hörn.
2) Klicka på Identifiera

Det är en sammanfattande post för hela lagergruppen. Vill du ha
specifik information om ett enskilt lager hittar du dessa på fliken
Relaterad information. Klickar du på ett lager kommer du till dess
enskilda post. Där kan du bläddra bland flikarna för att hitta information
om kontaktpersoner och restriktioner.

Om du går till själva portalen kan du söka på all data som finns, inte
bara den som du har tillgång till i din GoKart-karta. Du kan söka
bland annat söka geografiskt, efter ansvarig verksamhet eller med
hjälp av fritextrutan uppe till vänster.

3) Klicka på en fastighet i kartan,
rapporten syns till vänster.
För att göra en PDF av
rapporten:
4) Expandera de rubriker som
ska vara med i PDF:en genom
att trycka på
för respektive
rubrik.

5) Klicka på verktygsmenyn i
kartans övre hörn igen och välj
Skriv ut Kartan.
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6) Om du inte vill ha med en
karta i rapporten bockar du ur
rutan Inkludera karta.
7) Se till att rutan ”Inkludera
information om …” är
markerad. Klicka på Skriva
ut.
Ett PDF-dokument öppnas som du kan välja att spara där du vill ha
det. OBS! Eventuellt måste du tillåta popupfönster i din webbläsare för
att filen ska kunna öppnas.

Skriva ut
1) Klicka på menyn i kartans övre
högra hörn.
2) Klicka på Skriv ut Kartan.

3) En vit ram dyker upp i kartan
som kan flyttas till önskat
område genom att hålla ner
musknappen och dra i ramens
kant.

4) Visa menyn för att välja Storlek,
orientering och mer… genom att klicka
på
i verktygsfönstret.
5) Om du ändrar skala eller storlek så
ändras också storleken på den vita
ramen i kartan.
6) Du kan ändra Titel och lägga till en
beskrivning om du vill.
7) Klicka på Skriv ut. Ett PDF-dokument
öppnas som du kan välja att spara där
du vill ha det.
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Redigera
Verktyget Redigera används för att skapa nya, redigera och/eller ta
bort redan befintliga objekt i kartan.
1) För att kunna redigera ett
objekt måste det vara tänt i
kartan. Klicka på Innehåll i
kartan för att tända lagret.
Högst upp i listan visas
sedan dina redigerbara
lager.

2) ”Ögat” visar om ett lager
är tänt eller släckt. För att
tända klickar du på ett
stängt öga.

3) Beroende på hur karttjänsten
är uppsatt så visas sedan olika
information vid verktyget
Redigera. I detta exempel har
användaren rättigheter att
skapa nya geoobjekt, redigera
och/eller ta bort existerande
geoobjekt
4) Klicka på objekten som ska
skapas i kartan från listan, i detta
fall Fritidshus. Klicka sen i kartan
där du vill att punkten ska vara.

5) Efter att du har placerat
ditt objekt i kartan genom
att klicka på rätt plats
visas denna ruta med
objektets alla attribut.
Dessa kan (och bör) du
fylla i för ditt nyskapade
objekt. Om du ångrat dig
kan du trycka på Ta bort
för att radera ditt objekt.
Det går också bra att
flytta ett placerat objekt i
kartan genom att hålla ner musknappen och dra det till en ny position.
Använd de små pilarna för att få upp rullister för att välja attribut (där
det finns). Allt sparas automatiskt så därför finns ingen spara knapp.
Kolla dock gärna att programmet verkligen sparat själva informationen
tills du får kläm på att det fungerar.
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6) Expandera Redigera
existerande geoobjekt för att
kunna ändra ett objekt som
är redan skapat. (se bilden
under punkt 3))
7) Välj om du vill använda
en frihandspolygon,
rektangel, cirkel eller punkt
för att välja geoobjekt.
8) Välj vilket lager som du
vill redigera objekt i.

9) Efter att du har valt
geoobjekt i kartan visas
attributtabellen som syns
i bilden. Ifall de små
pilarna vid rutans slut
finns så går det att välja
attribut från en rullista. På
så sätt kan vi till exempel
undvika felstavningar.

10) När du placerar, eller flyttar, ett objekt i kartan kan du hålla in
CTRL för att aktivera så kallad ”snappning”. Tyvärr fungerar denna
snappning bara mot andra ritade objekt och inte mot lager som
fastighetsytor.

11) Endast titta på bygglovspunkter
Gå till innehåll i karta och välj
bygglovspunkter status/byggnadstyp

Så här ser symbolerna ut
om man väljer titta-skiktet
med kombinationen
byggtyp och status
Så här ser symbolerna ut om man
väljer redigera. Detta för att ni får ni
typen förvald i attributlistan och för att
dessa punkter ska synas innan man ev
lägger till vilken status bygglovet har.

Användarmanual – GoKart
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Analyser
Fastighetsförteckning
Detta verktyg används för att hämta ut en fastighetsförteckning för
fastigheter inom ett visst område. Verktyget kan användas för att få
ut detaljerad fastighetsinformation för ett område, bland annat vilka
rättigheter som är till förmån eller last.
1) Starta analysen
Fastighetsförteckning

5) I resultatvyn kan du använda en
buffert för att hitta alla fastigheter
inom ett visst avstånd från det
valda området. Välj avstånd med
hjälp av reglaget. När du gör en
Fastighetsförtecknings-analys är
avståndet förinställt på 50 m.
6) Tryck Mer för att välja mellan att Zooma in till det valda området
eller Information för att ta fram detaljerad fastighetsinformation för en
enskild fastighet. För att exportera förteckningen som en Excelfil
trycker du på Dela > Som CSV fil. Filen innehåller ägaruppgifter för
alla fastigheter i resultatet men också information om alla rättigheter
som är till last respektive förmån för någon av fastigheterna.

2) Välj om du vill rita en
frihandspolygon, rektangel,
cirkel, punkt eller använda
det område som just nu
syns i kartfönstret.
3) Välj vilket lager du vill
använda dig av. För den här
analysen är det bara lager
kopplade till fastighetsinformation som går att välja. Förslagsvis
använder du lagret Fastighetsinformation.
4) Klicka på Visa resultat för att köra analysen. Resultatet visas nu i
resultatvyn till vänster i fönstret.

7) Om du gjort ett urval i kartan
med något av urvalsverktygen och
valt Visa resultat så kan du här
välja att spara urvalet för framtida
bruk.
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Hitta närmaste
Detta verktyg används för att hitta objekt som angränsar till valda
objekt. Det kan till exempel användas för att hitta den närmaste
busshållplatsen till en fastighet.
1) Starta analysen
Hitta närmaste.

2) Välj om du vill rita
en frihandspolygon,
rektangel, cirkel eller
använda en punkt.
Markera/Rita i kartan
där du är intresserad
av att se resultatet
från analysen.
3) Välj vilken lager du
vill använda dig – till
exempel
Fastighetsgräns om du vill hitta fastigheter som angränsar till ditt
valda område.
4) Klicka på Visa resultat för att köra analysen. Resultatet visas nu i
resultatvyn till vänster i fönstret.

5) I resultatvyn kan du se det markerade objektet/objekten (i det här
fallet fastigheter) i blått. Alla objekt (fastigheter) som ligger inom ditt
analysresultat (beror på hur stor buffert du har använt dig av,
standard är 25 meter) markeras med grönt.
6) Du kan välja att sortera ditt resultat efter vilket väderstreck, relativt
det markerade objektet, som de ligger i.
7) Välja om du vill ha med eller exkludera eventuella dubbletter från
resultatet.
8) Om du trycker på Mer kan du använda ditt resultat som indata för
andra analyser. Ett exempel kan vara Personunderlag (9) om du vill
se info om namn, adresser etc. för de som är skrivna på de
fastigheter som analysen resulterade i.
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Jämför fastighetsägare
Detta verktyg används för att jämföra fastighetsägare i GoKarts
fastighetsdatabas med registrerad abonnent i den modul som är
definierad som Debiteringsmodul - i Region Gotlands fall EDP
Future.
1) Starta analysen Jämför
fastighetsägare

10) Genom att påbörja ett nytt analysverktyg kan du använda ditt
resultat från Hitta närmaste som indata i en annan analys, exempelvis
Personunderlag. Gör detta genom att i välja Börja från analysresultat
istället för Börja i kartan på steg #2.

2) Välj om du vill rita en
frihandspolygon,
rektangel, cirkel eller
punkt. Rita in det
område du är
intresserad av i kartan.
3) Välj vilket lager från
kartan som du vill
använda dig av.
Eftersom det rör sig om
fastigheter använder du
förslagsvis Fastighetsinformation eller Fastighetsgräns.
4)Tryck på + eller - för att göra manuella till-/bortval från fastigheterna
i din markering.
5) Klicka på Visa resultat för att köra analysen. Resultatet visas nu i
resultatvyn till vänster i fönstret.
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Personunderlag
Detta verktyg används för att skapa invånar-, fastighets- och/eller
ägarförteckningar.
1) Starta analysen
Personunderlag

6) I resultatvyn kan du nu se tabellen med valda fastigheter och
information om dessa. Kolumnen Matcha visar om fastighetsägaren i
GoKart matchar helt, delvis eller inte alls med abonnenten i EDP
Vision. Du kan filtrera tabellen baserat på matchningsgrad och välja
om du vill använda info från fastighets- eller adressdatabasen.

2)Välj om du vill rita en
frihandspolygon, rektangel,
cirkel, punkt eller om du vill
använda det område som
just nu syns i kartfönstret.
3) Välj vilket lager från kartan
som du vill använda dig av.
Eftersom det rör sig om
fastigheter använder du
förslagsvis
Fastighetsinformation.
4) Klicka på Visa resultat för att köra analysen. Resultatet visas nu i
resultatvyn till vänster i fönstret.

7) Resultatet kan utnyttjas till andra analyser genom att trycka på
Mer. På så sätt kan du till exempel använda resultatet som indata för
ett annat analysverktyg, bland annat Debitering (8).
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Sök grannar
Detta verktyg används till att söka fram grannar, med tillhörande
information, till valda objekt. Verktyget kan till exempel användas för
att skicka ut brev till berörda fastighetsägare.
1) Starta analysen Sök
grannar.

5) I resultatvyn visas olika filtreringsalternativ ovanför resultattabellen.
Här kan du till exempel välja att visa personer som är skrivna på en av
fastigheterna i resultatet (Invånare) eller som äger en fastighet
(Ägare). Du kan också växla mellan att visa bebodda och obebodda
fastigheter i resultatet.
6) Det finns flera alternativ för visualisering av resultaten. Du kan välja
att visa dessa som en tabell, statistik, ett diagram eller ett rutnät som
visar täthet.
7) Väljer du att visa Ägare kan
du också filtrera mellan
privatpersoner
och
organisationer samt lagfarna
ägare, taxerade ägare och
ägare med tomträtt.

2) Välj om du vill rita
en frihandspolygon,
rektangel, cirkel, punkt
eller använda det
område som just nu
syns i kartfönstret.
3) Välj vilket lager du
vill använda dig av,
förslagsvis lagret
Fastighetsinformation.
4) Klicka på Visa
resultat för att köra
analysen. Resultatet visas nu i resultatvyn till vänster i fönstret.
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Sök inom område
Sök inom område kan användas för att exempelvis hitta fastigheter
som ligger inom en viss radie från en punkt, snarare än en annan
fastighet (då du istället kan använda Sök granne).
1) Starta analysen Sök inom
område.

5) I resultatvyn kan man se valda områden i ljusgrönt och grannarnas
fastigheter i en mörkare grön färg. Du ser också en tabeller över alla
fastigheter.

2) Välj om du vill rita en
frihandspolygon,
rektangel,
cirkel eller använda det område
som just nu syns i kartfönstret.

6) Välj om du vill inkludera ditt valda område i analysen genom att
trycka på Ja eller Nej

3) Rita in ditt område i kartan

7) Resultatet kan användas till andra analyser genom att trycka på
Mer. På så sätt kan du till exempel använda ditt resultat som indata
för analysen Personunderlag för att hitta adresser till boende på
fastigheterna.
8)Tryck på Mer-knappen på en rad i tabellen för att ta fram detaljerad
fastighetsinformation för just denna fastighet.

4) Välj vilken sökrutin du vill använda dig av. Vill du hitta fastigheter
som ligger inom ditt ritade område använder du dig förslagsvis av 1)
Fastighetssök (yta).
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Vattenförbrukning
Detta verktyg används för att beräkna vattenförbrukning inom ett valt
område. Detta görs via den modul som är definierad som
Debiteringsmodul - i Region Gotlands fall EDP Future.
1) Starta analysen
Vattenförbrukning

5) Tryck på Visa resultat. Om din sökning kan köras utan att du
definierar några parametrar visas resultatet direkt i sökfönstret. Detta
gäller till exempel sökrutinen 1) Fastighetssök (yta). Du kan
fortfarande förfina din sökning genom att fylla i sökrutorna – du kanske
till exempel bara är ute efter fastigheterna i området som ligger längs
en viss väg?
Om inget resultat dyker upp och felmeddelandet Denna sökrutin är
inte tillåten att köra utan indata visas får du testa med en annan
sökrutin, skriva något i sökrutorna eller kontakta gis@gotland.se för
att få hjälp.

2) Välj om du vill rita
en frihandspolygon,
rektangel, cirkel,
punkt eller använda
det område som just
nu syns i kartfönstret.
3) Välj vilket lager du
vill använda dig av,
förslagsvis lagret
Fastighetsinformation.
4) Klicka på Visa resultat för att köra analysen. Resultatet visas nu i
resultatvyn till vänster i fönstret.
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Support
Denna användarguide visar de mest grundläggande funktionerna i
GoKart. Mer information kan du få direkt i programmet genom att klicka
på
i övre högra hörnet. Notera att innehållet i hjälpfunktionen
kommer att se annorlunda ut beroende på vilket verktyg du har
aktiverat.

5) I resultatvyn kan du se alla fastigheter som ligger inom ditt valda
område. Du kan växla mellan att använda information från fastighetsoch adressdatabasen. Beräknad vattenförbrukning för respektive
fastighet syns i kolumnen Förbrukning.
6) Fastigheterna som din sökning resulterade i kan användas i andra
analyser genom att trycka på Mer. På så sätt kan du till exempel
använda ditt resultat som indata för analysen Personunderlag för att
hitta adresser till boende på fastigheterna.

Har du kört fast?
Ibland händer det att man kör fast och behöver hjälp. Oroa dig inte om
du inte hittar svaret i guiden, du är alltid välkommen att höra av dig till
oss. Behöver du kontakta oss skickar du lättast ett mejl till
gis@gotland.se.

