
Kom igång med STADSTRAD.SE
Synliggör stadens värdefulla träd!

Vad är stadstrad.se?
Stadstrad.se är en investering i hållbar stadsutveckling genom att synliggöra stadens träd
i en webbapp. Det är ett planeringsverktyg för yrkesverksamma som arbetar med hållbar
stadsutveckling. Genom att publicera trädkartläggning av tätorter i stadstrad.se möjliggörs
visning och analys av stadens träd för yrkesverksamma experter (som planerare,
arkitekter och arborister). Samtidigt gör appen det enkelt för alla medborgare (boende,
arbetsplatser och skolor) att se stadens träd och bidra med kunskap och upplevelser.

Stadstrad.se sätter träden på kartan och synligör trädens värden. Här kan du nå Sveriges
mest heltäckande och uppdaterade geodata om stadens träd – en kombination av
heltäckande kartering från laserdata och datainsamling i fält, både av professionella och
genom bred crowd sourcing från medborgare. Appen kommer skatta ekosystemtjänster
och förenklar fördjupade analyser med t.ex. iTree Eco (ett ledande verktyg för analys av
urbana träds samhällsnytta). Stadstrad.se är världsunik med integrerad analys av grön
infrastruktur - du kan analysera ett utredningsområde i realtid och få habitatnätverk.

Läs mer på info.stadstrad.se!

Erbjudande - startpaket �ll introduk�onspris!
Fram till sista juni 2019 erbjuds användare på kommuner ett kraftigt rabatterat pris för
tätorter att komma med i stadstrad.se. Vi kartlägger träd med höjd och krondiameter från
laserdata och träden får skogstypsklassning från nationella marktäckedata.
Startpaket:

Tätorters träd publiceras i stadstrad.se
1 Expertlicens till stadstrad.se (till årsskiftet)
Webbaserat Kom-igång-seminarium
Separat GIS-leverans av trädpunktsdata

Prisexempel:
Vaggeryd tätort 6 500 kr
Östersunds tätort 14 300 kr
Sundsvalls tätort 15 500 kr
Göteborgs tätort 59 100 kr

Beställning
1) Lägg intresseanmälan till kontakt@stadstrad.se om vilka tätorter som ska ingå i
beställning. 2) Vi skickar precisering av pris samt områdesavgränsningar. 3) Ni bekräftar
beställning. Beställningar kan anpassas, t.ex. hantering av egna större träddataset.

Kostnader för dataunderlag kan tillkomma för kommuner som inte
medverkar i geodatasamverkan.
Tveka inte att höra av er med frågor och synpunkter.
- Anna Koffman, 070-812 30 96
- Magnus Tuvendal, 072-5673080
- Sara Wiman, 070-520 09 12
- Greger Lindeberg, 070-520 08 06
Stadstrad.se drivs av Calluna AB och Geografiska informa�onsbyrån
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Kom igång med STADSTRÄD.SE
Synliggör stadens värdefulla träd!

Stadstrad.se är en investering i hållbar stadsutveckling genom att synliggöra stadens träd i en
webbapp. Det är ett planeringsverktyg för yrkesverksamma som arbetar med hållbar
stadsutveckling. Med trädkartläggning av tätorter i stadstrad.se möjliggörs visning och analys
av stadens träd för yrkesverksamma experter (som planerare, arkitekter och arborister).
Samtidigt gör appen det enkelt för alla medborgare (boende, arbetsplatser och skolor) att se
stadens träd och bidra med kunskap och upplevelser. Läs mer på info.stadstrad.se!

Vanliga användare och expertanvändare
Stadstrad.se har två användarnivåer. Alla kan se trädkartan och alla har möjlighet att skapa
en personlig inloggning och får då en grundlicens helt utan kostnad. Med grundlicensen
följer vissa möjligheter. Med en expertlicens ges tillgång till �ler verktyg och möjligheter.
Publika attribut delas av alla användare - så alla kan dra nytta av löpande förädling av data.

Grundlicens:
Se tätorters alla träd, en överblick, och sortera visning efter skogstyp
Lära mer om enskilda träd genom åtkomst till publika attributdata
Lära mer om områden (summastatistik) genom att markera ett område
Editera attribut om enskilda träd (som position och publika attributdata)
Lägga till träd som saknas
Ta ett foto direkt i mobil och koppla till enskilda träd
Lämna kommentar, fritext, om enskilda träd.

Expertlicens:
Allt som ingår i grundlicens.
Exportera ut träd från appen i valt dataformat (ShapeFile, GeoJSON, KML, CSV) i
Sweref99TM eller global projektion.
Producera rapport över speci�icerat område med en knapptryckning.
Utföra en analys av grön infrastruktur (habitatnätverk) 5x5 km runt vald plats
Skapa egna trädkartor/trädprojekt.
Dela trädkartor/trädprojekt i sluten grupp (endast du och användare du bjuder in
kan se).
Dela trädkartor/trädprojekt och göra kartan publik (alla med länk kan se).
De�iniera egna attribut för trädpunkter knutna till trädkartor/trädprojekt, t.ex. för
egen inventering i fält eller analys.
Lägga till VMS-lager från externa källor till egna trädkartor/trädprojekt, vilket
innebär att geodata från andra portaler visas i appen.
Lägga till områdesavgränsningar (GeoJSON-�il) till till egna trädkartor/trädprojekt,
t.ex. ett utredningsområde.
Skapa VMS-länk så trädpunkterna kan visas i externa system, t.ex. en kommuns
handläggar-GIS.
Möjlighet att kontrollera editeringar av trädpunkter som andra gjort.

* Funktioner i Grundlicens och Expertlicens kan komma att justeras
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