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Manual till webbkartornas 
grundläggande funktioner

Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter.  
Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till datorer 
och till mobila enheter och i övrigt fungerar de på samma sätt. 
Bilden nedan visar startvyn på ”Ängelholmskartan”. De inringade numren 
namnges kort nedan och förklaras senare i texten. 

 
 

 
 

1. Kartfönster 
Kartfönster kallas den del av skärmbilden där själva kartan befinner sig. Den 
går att flytta runt i ramen och använda de olika kommandon och funktioner 
som anges i denna manual. Har man zoomat in och ut och inte riktigt vet vart 
man befinner sig kan man trycka webbläsarens uppdatera knapp ( )så laddar 
kartan om och startar i sitt ursprungsläge (och med de inställningar man gjort i 
lagerhanteraren rensade). Vill man ha kvar lagerinställningarna kan man 
istället använda Högerklicksmenyn  Zooma till hela kartbilden (gäller ej på 
pekskärm). 
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2. Högerklickmenyn (gäller datorskärm) 
Högerklickar man med muspekare på skärmen visar sig följande meny: 

 

 

3. Navigera dig i kartfönstret (gäller pekskärm) 
För att zooma in, zooma ut och förflytta sig i pekskärmsfönstret: 
 

      
    

 

Zooma in Zooma ut 

Förflytta kartbilden 

Klicka och dra för att panorera i kartan 
 
Klicka eller klicka och dra ett rektangelområde i kartan för att zooma in. 

Klicka för att zooma ut till hela kartbilden 
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4. Sidopanel 
Sidopanelen innehåller fem flikar vars innehåll visar sig när man klickar på de 
olika fliksymbolerna. För att minimera sidopanelen till en smal sidolist klickar 
man en gång på aktiv (gråtonad) sidopanelsflik eller med den lilla pilen högst 
upp till höger i sidopanelen.  
 
 

 

 
 
Sidopanelen består av flikar för (a) Information, (b) Kartlager, (c) Skriv ut, 
(d) Skissa, (e) Sök 

 
 

a. Informationsfliken innehåller allmänna uppgifter, kontaktuppgifter och 
specifika uppgifter om aktuell karta. I Ängelholmskartan ser den ut såhär: 
 

 
 

 
  

Aktiv Flik 

a 

b 

c 

d 

e 

Lilla pilen 
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b. Kartlagerfliken innehåller de kartlager som går att välja om man vill att de 
ska synas i kartfönstret eller inte. Kartlagren kan ligga direkt i Kartlagerfliken 
eller under en katalog. 

 

 
 
 

 
 
 

  

Infoknapp 
Ett lager kan innehålla ytterligare information. 

Om det finnas en infoknapp till höger om 
lagernamnet kan man klicka på den för att få upp 

en ruta med mer information om lagret.   

Katalog 
Text med grå bakgrund (i 
exempelbilden) kallar vi 

katalog och den kan 
innehålla ett eller flera 

(kart)lager. 
  

För att se innehållet i en 

katalog behöver man klicka 
på pilen i vänsterkanten.  

För att se katalogens 

innehåll i kartbilden måste 

rutan i högerkanten vara 

ibockad. Katalogen kan vara 

av- eller ibockad vid start. 

Lager 
Lagerinnehållet 
representeras av 

symboler, ytor och linjer i 
olika färger och 

skepnader.  

När ett kartlager är tänt 
visas motsvarande 

symbol, yta eller linje i 

kartfönstret (i exemplet 
Orientering och 
vattensport).  

 

För att tända ett lager 
behöver det vara markerat 

med fet text. Detta får 
man genom att klicka på 

lagret. Man klickar alltså 

på och av synligheten av 
lagerinnehållet i 

kartbilden på det viset. 

Kartlagren kan vara 
tända eller släckta vid 

start. 

Släkt (avbockad) katalog 

            Tänd (ibockad) katalog 

Släkt lager (med normal text) för att tända lagret – klicka på det. 

         Tänt lager (med fet text) för att släcka lagret – klicka på det. 

Stäng inforuta 
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c. Utskriftsfliken innehåller kartans funktion för att skriva ut önskat område 
med önskat innehåll till filformatet .pdf (som i sin tur går att skriva ut från en 
skrivare). Det behövs ett program som kan visa filer i .pdf-format, till exempel 
Acrobat Reader.  

 
Skriv ut till .PDF såhär: 

 
 
I dialogen kan man skriva rubrik och underrubrik samt välja pappersstorlek, 
orientering och skala. Den blåa rutan i kartfönstret visar området som kommer 
med i utskriften och den går att flytta och vrida till önskat område. När man är 
nöjd klickar man på ”Skriv ut” så genereras en PDF-fil som du sedan kan välja 
att skriva ut. 

  

Utskriften Innehåller 
rubrikerna du skrivit (de skrivs 
alltid i det vänstra hörnet 
längst upp), vilket datum 
utskriften är gjord, skalan du 
valt och en skalstock. 
Kvaliteten på utskriften är 

alltid inställd på 300 dpi. 

https://get.adobe.com/reader/?loc=se
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d. Skissafliken innehåller olika skissfunktioner.  
 

 
 

Gör så här för att skapa en skiss: 

 Välj vilken färg du vill ha på objektet. För att använda transparent 
färg måste knappen ”transparent” vara ibockad innan du skissar ditt 
objekt. 

  
 

 

Här väljer du färg på objektet du vill skissa. 
 

Här väljer du vilket objekt du vill skissa. 
 

Här kan du skapa en text till din kartbild 
samt hur stor du vill ha texten. 
 

Här rensar det du ritat på kartan om du 
ångrar dig eller vill göra om skissen.  
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 Bestäm vilket sorts objekt du vill rita.  
 

 
 

 När du bestämt vilket objekt du ska skissa så flyttar du dig ut i 
kartan med markören. Markören blir då en liten blå ring (se bild 
nedan). Klicka på vänster musklick och fäst markören. Sen är det 
bara att klicka fästpunkter hur du vill att objektet ska vara. 
Dubbelklicka för att avsluta skissen. 

 

 
 

 För att placera en text skriver du in den önskade texten i rutan och 
väljer vilken textsorlek du vill ha. Tryck sedan på ”Placera text”. 
Sätt markören där du vill att texten ska utgå ifrån. 
 

 
 
Markeringen och texten följer med i din utskifts- PDF om du väljer 
att skriva ut skissen. 

 
 

e. Sökfliken innehåller de sökfunktioner som är inlagda i kartan.  
I flera kartor kan du söka på adress eller söka på en fastighet. 
 

Skillnaden med att bocka i 
rutan ”Transparent” är att 
du i transparent läge kan 
se bakomliggande objekt 
som hus med mera (se 

översta bilden). 
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Välj önskad sökning och skriv in de första bokstäverna så kommer en lista upp 
med adresser (eller fastigheter) som innehåller de inskrivna bokstäverna. 
Klicka i listan på adressen (eller fastigheten) som ska sökas upp… 
 

 
 

…så förflyttas kartan till önskad adress (eller fastighet). En symbol visar 
sökplatsen. För att få bort symbolen i kartan, klicka på ”Rensa”-knappen. 
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5. Tooltip 
Tooltip kallar vi den informationsruta som kommer fram om man klickar på ett 
objekt (förutsätter att det finns information på objektet) klicka på objektet 
och en ruta med den information som är lagd på objektet visas. 
 

 
 

 
 

 
  

Det kan finnas länkar i tooltipen till webbsida 
med ytterligare information om objektet. 
Klickar man på länken öppnas den i nytt 

fönster. 

Känner man sig klar måste man klicka på krysset 
för att släcka ner tooltipen igen. Gör man inte 
det kan det uppstå konflikt om man klickar på 

ytterligare ett objekt. 
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6. Kantmenyn till höger 
Högre kantmenyn finns längst till höger på kartbilden. 
Här finns följande funktioner: 

 

 
 
Varje funktion aktiveras genom att klicka på symbolen (ger grå ruta) och 
avaktiveras genom att klicka en gång till (ger vit ruta).  

 
Zoomfunktion 
Längst upp i högermenyn finns zoomknapparna: 
 

 
 
Här kan man zooma in och ut stegvis genom att klicka på + eller – tecknen. 
 
Det går även att zooma in och ut på datorskärm genom att scrolla med musen, 
(tangentbord om man har scrolla-funktion på detta) eller genom att använda 
funktionerna i högerklicksmenyn. 
På pekskärm finns alternativet att zooma in och ut i kartfönstret med 
pekmetoderna. 
 
Zooma till hela kartbilden 
Om du zoomat in på kartbilden och vill återgå till ursprungskartan klickar du på ”zooma 
till hela kartbilden och bilden återgår till kartans ursprungs- skala. 

  

 
 
Visa min position 
Här kan man se vart i kartan man befinner dig. För att det ska fungera behöver 
platstjänsten i din mobila enhet vara aktiverad. Fungerar även på datorskärm 
men där är lägesangivelsens exakthet lite mer varierande.  
 

  

 Zooma in 
 
Zooma ut 
 
Zooma till hela kartbilden 
 
Visa min position 
kartbilden 
Mät area 

Mät längd 

Visa koordinat

Kartlänk
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Gör så här: 
 

 
 

 

Mät area 
Här kan man mäta önskad area i kartan. Den skapade arean följer inte med vid 
utskrift. 
 

Gör så här: 
 

 
 

Klicka på symbolen så 
zoomas man in lite och en 
markör placerar sig där man 
befinner dig.  
Kvaliteten på läget beror på 
hur bra GPS: en är på den 
enhet som används. 

 

Klicka på symbolen och 
klicka sedan där 
areamätningen ska 
starta. 
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Klicka en gång vid önskade 
brytpunkter och avsluta med 
dubbelklick vid sista brytpunkten. 

 

Centrerat i den skapade area 
visas storleken på ytan i m2. 
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Mät längd 
Här kan man mäta längder i kartan, delsträckor och totallängd. Längderna 
följer inte med i utskrift. 
 

Gör så här:  
 

 
 

 
 

 
 

  

Klicka på symbolen och sedan i 
kartbilden där mätningen ska 

starta.  

Där man vill ändra riktning 
klickar man en gång osv och 
avslutar med en dubbelklick vid 
målet. 

 

I kartbilden visas  
(T:)- Totalsträcka samt  
(D:)- Delsträckornas värde  
 
Observera att mätningen som 
syns i kartan inte följer med vid 
utskrift. 
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Visa/sök koordinat 
Funktionen Visa/sök koordinat hämtar kartans koordinatsystem och 
transformerar och visar koordinaten i andra koordinatsystem. 
 

Gör så här; visa koordinat: 
 
Klicka på symbolen så ställer sig en markör i kartans centrum och ovanför 
den visas koordinater i olika referenssystem. 
 

 
 

 
 

 
 

Sätt markören i centrum för 
koordinatpunkten du söker. 
Dialogrutan som kommer upp visar 

koordinater i olika koordinatsystem.  

För att flytta markören, klicka på 
den och dra till önskat läge. Nu visas 
koordinaterna på det nya läget.  
Det går att markera och kopiera 

texten i dialogrutan. 

Om man vet vilket koordinatsystem 
man ska använda kan man välja det i 
rullisten. Då visas endast valt 
koordinatsystem och dialogrutan blir 

därmed mindre.  
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Gör så här; sök koordinat: 
 

 
 

 
 

 
 

Har man koordinater i något av 
valbara koordinatsystem kan man söka 
upp positionen med sökfunktionen. 
Välj ”Sök >>>” i nedre högra hörnet i 

dialogrutan.  

Dialogruta för sök koordinat  
öppnas med koordinatsystemet  
SWEREF99 13 30 inställt vid start. 
Här kan man ändra till det 
koordinatsystem man vill använda. 
Ange dina koordinater 
kommaseparerade i fältet med blå 

text.  

Tryck därefter ”Sök koordinat”….  
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Kartlänk 
Här kan man skapa en kartlänk som innehåller inzoomning samt vilka lager som 
är tända/släckta vid det tillfälle länken skapas. 
 

Gör så här: 
Stå i ett område med önskade kartlager tända och klicka på 
symbolen. 
Länk med text ”Högerklicka för att kopiera kartlänk” visas. 
 
På datorskärm: 
 

 
 

 
 

Högerklicka 

Välj ”Kopiera genväg” (eller 

motsvarande i aktuell webbläsare) 

…så ställer sig markören i angivna 

koordinatens läge.  
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På pekskärm: 
 

 
 
Ny finns länken i ”kopiera”-minnet och kan klistras in där så önskas. Den 
som sedan öppnar denna länk hamnar exakt där den skapades med de 
lagerinställningar som ställts in. 

Tryck på länken tills 
alternativruta kommer upp. Välj 
kopiera (eller motsvarande i 

aktuell webbläsare). 


