DitKort Sverigekartor
Så här gör du
På första sidan väljer du alternativ C som är en karta över Sverige med eget centrum. Välj sedan
mellan de olika karttyper som finns i rullgardinsmenyn.

Detta tar dig vidare till sidan med en översiktskarta över Sverige och en rad fält med alternativ för
den beställda kartan. Välj ett kartavsnitt genom att klicka på den plats i Sverige som du vill ha en
karta över eller skriv ett sökord i sökfältet.

Därefter ersätts översiktskartan med den slutliga kartan över Sverige som kan beställas.
Kartavsnittet kan därefter flyttas genom att klicka på den plats på kartan som ska vara nytt centrum.
Zooma in för att se detaljer på den valda kartan genom att välja ”zoom”-ikonen och klicka på den
plats på kartan som ska visas i detalj.

För att gå tillbaka till kartan över Sverige och välja en annan karta, tryck på Tillbaka som är en böjd
pil överst på sidan. Denna knapp används även för att gå tillbaka till första sidan och välja mellan A,
B och C.

Kartalternativ i detalj

1. Rulla över kartan och välj avsnitt
Använd rullningslisten till höger på huvudbilden för att rulla upp och ner i avsnittet över Sverige,
för att välja det område som ska beställas. Alternativt kan du bara att klicka och dra på själva
översiktskartan.

2. Sök efter platsnamn

I sökfältet överst till höger anges en adress/ort för att visa området på skärmen med denna plats som
centrum. Om det finns fler än en plats, visas en lista över de platser som hittas. Det går att söka på
både ortnamn och vägnamn.

3. UTM-position

I fälten under sökfältet visas centrumkoordinaterna för det markerade området. Här kan du ange
koordinater och därefter trycka Enter på tangentbordet, för att visa ett område med angiven UTMposition som centrum. UTM-koordinaterna är i formatet UTM33/Sweref99.

4. Val av karttyp

Här väljs önskad typ av karta. Välj mellan vägkarta 1:100 000 och vandringskarta 1:50 000.
Vägkarta 1:100 000
Vägkartan över Sverige täcker hela Sverige och ger en översikt över landets infrastruktur med orter,
vägnät och järnvägsnät. Kartan har tagits fram baserat på Lantmäteriets topografiska grunddata.
Kartan passar utmärkt för ruttplanering eller som dekorativ väggkarta. De flesta av kartans teman
visas som teckningar. Det finns symboler för bl.a. vägar och stigar, marskland och sumpområden,
forntidsminnen och gränser för nationalparker m.m.
Vandringskarta 1:50 000
Vandringkartan över Sverige täcker det mesta av Sverige, förutom bergsområdena som gränsar mot
Sverige och Finland. Den exakta avgränsningen är markerad med streckad linje på kartan och på
översiktskartan. Vandringsleder är markerade med röda linjer på kartan. Kartan har tagits fram
baserat på Lantmäteriets topografiska grunddata. Kartan passar utmärkt för ruttplanering eller som
dekorativ väggkarta. De flesta av kartans teman visas som teckningar. Det finns symboler för bl.a.
vägar och stigar, marskland och sumpområden, forntidsminnen och gränser för nationalparker m.m.

Exempel på färdiga kartor (vägkartor till vänster, vandringskartor till höger).

5. UTM- och gradnät

Om du vill ha gradlinjer eller UTM-linjer på kartan, väljer du dem från denna lista. Det går även att
välja att få med båda på kartan. Det kostar inget extra. UTM-linjer anges med ett avstånd på tio cm
på kartan, medan det finns sex gradlinjer per längdgrad/breddgrad.

6. Pappersformat

Kartan kan levereras i fyra storlekar. De har måtten:
· 56,4 x 45 cm
· 90 x 60 cm
· 120 x 90 cm
· 150 x 120 cm
Måtten gäller för själva bilden och det finns dessutom ca tio cm extra utrymme bl.a. för
symbolförklaringar, UTM-koordinater och namnet på kartan.
De sista tre kartstorlekarna kan även fås i en lodrät version, där höjd och bredd bytt plats.
Formaten visas nedan:

7. Namn på kartan

Kartan kan ges ett namn. Namnet skrivs in överst på kartan, ovanför bilden över det valda området.
Namnet bör ha begränsad längd, eftersom varje tecken tar upp ca fem mm på bredden på den
färdiga kartan och det finns endast en rad för texten. Om du väljer att inte fylla i detta fält, får kartan
inget namn.

8. Kartalternativ

Kartan kan fås som annat än som affisch. Välj typ av montering från listan. Kartan kan monteras på
en ram av trä, canvas eller aluminium. Den kan även fås som tapet, rullgardin eller golvlaminering,
för att nämna några exempel. Se monteringsalternativen nedan.

Affischmontering
Kartan monteras på en porös platta. Det går att använda nålar på kartan.

Laminering
Kartan lamineras med en tjock folie. Det går att skriva på kartan med en
vattenlöslig tusch. Använd inte nålar på laminerade kartor, eftersom det med
tiden skadar lamineringen. Kom ihåg att använda fuktig trasa eller en
whiteboardsvamp för att sudda bort tuschen. Om du använder handen kan färgen
smeta av sig.

Falsad (vikt)
Om du ska ha kartan med dig ut i det fria, är det bra att kunna vika den. Kartan har en fram- och en
baksida.

Falsad och laminerad
Om du ska ha kartan med dig ut i det fria, är det bra att kunna vika den. Kartan har en fram- och en
baksida. Kartan lamineras med en tjock folie. Det går att skriva på kartan med en vattenlöslig tusch.

Använd inte nålar på laminerade kartor, eftersom det med tiden skadar lamineringen. Kom ihåg att
använda fuktig trasa eller en whiteboardsvamp för att sudda bort tuschen. Om du använder handen
kan färgen smeta av sig.

Canvaskant
Kartan monteras på en porös platta med en svart canvaskant. Den har öglor till
skruvar för upphängning av kartan. Det går att använda nålar på kartan.

Canvaskant med folie
Kartan monteras på en porös platta med en svart canvaskant. Den har öglor till
skruvar för upphängning av kartan. Kartan beläggs med ett lager klar folie.
Observera att denna lösning inte är lämplig för användning av nålar, eftersom
nålarna gör märken i folien. Kom ihåg att använda fuktig trasa eller en
whiteboardsvamp för att sudda bort tuschen. Om du använder handen kan färgen
smeta av sig.

Aluramar
Kartan monteras på en porös platta med en snygg aluminiumram och
upphängning på baksidan. Det går att använda nålar på kartan.

Aluramar med akryl
Kartan monteras på en porös platta med en snygg aluminiumram och akrylplatta.
Vi använder akryl istället för glas, eftersom akryl är både lättare och säkrare än
en glasplatta.

Aluramar med folie
Kartan monteras på en porös platta med en snygg aluminiumram och
upphängning på baksidan. Kartan beläggs med ett lager klar folie. Observera att
denna lösning inte är lämplig för användning av nålar, eftersom de gör märken i
folien. Kom ihåg att använda en fuktig trasa eller en whiteboardsvamp för att
sudda bort tuschen. Om du använder handen kan färgen smeta av sig.

Aluramar med magnet
Kartan monteras på en porös magnetisk platta med en snygg aluminiumram och
upphängning på baksidan. Det går att fästa magneter på kartan.

Aluramar med magnet + folie
Kartan monteras på en porös magnetisk platta med en snygg aluminiumram och
upphängning på baksidan. Kartan är belagd med klar folie. Kom ihåg att använda
fuktig trasa eller en whiteboardsvamp för att sudda bort tuschen. Om du
använder handen kan färgen smeta av sig. Det går att fästa magneter på kartan.

Träramar
Kartan monteras på en porös platta med en snygg träram. Det går att använda
nålar på kartan.

Träramar med akryl
Kartan monteras på en porös platta med en snygg träram och akrylplatta. Vi
använder akryl istället för glas, eftersom akryl är både lättare och säkrare än en
glasplatta.

Träram med folie
Kartan monteras på en porös platta med en snygg träram och upphängning på
baksidan. Kartan beläggs med ett lager klar folie. Observera att denna lösning
inte är lämplig för användning av nålar, eftersom nålarna gör märken i folien.
Kom ihåg att använda fuktig trasa eller en whiteboardsvamp för att sudda bort
tuschen. Om du använder handen kan färgen smeta av sig.

Självupprullande
Självupprullande kartor är fästa på aluminiumrör med inbyggd
rullgardinsmekanism. Kartan är förlängd så att den kan dras ner i ögonhöjd. Det
nedersta aluminiumröret har handtag.

Transportabel
Transportabla kartor är försedda med trästänger överst och nederst så att kartan
alltid kan rullas ihop. Den översta trästången är försedd med en stark nylontråd
och därför krävs endast en krok för upphängning.

Skrivunderlägg
Kartan som skrivunderlägg.

Ramtyp

När du vill ha en karta med träram, väljer du mellan en rad ramar i olika färger och tjocklekar.
Listan visas så snart du har valt träram i monteringslistan. Klicka på ”?”-ikonen intill listan för att se
bilder med de olika ramarna.

Produktinformation

När ett område valts eller om du väljer ett annat pappersformat eller en annan monteringstyp, visas
priset för det du valt längst ner på sidan. Här visas även storleken på den färdiga kartan (utvändiga
mått) och det namn du angett. Om inget namn har angetts, visas standardbeteckningen för
karttypen.

9. Lägg i varukorg

När du är redo att beställa din karta, trycker du på ”Lägg i varukorg”. Därefter tas du vidare till
varukorgssidan, där du får en översikt över dina beställda varor och där du kan bestämma hur
många exemplar du önskar av kartan. Den slutliga beställningen av kartan sker på betalningssidan
tillsammans med andra köp i webbutiken.

Beställning och betalning
Varukorg
När du har lagt kartan i en varukorg, visas en översikt över dina inköp. Här kan du antingen trycka
på ”Fortsätt att handla”, beställa andra varor eller beställa ännu en karta. Tryck på ”Gå till kassan”
för att gå vidare till betalningen.

Beställning
På beställingssidan under punkt 1 fyller du i förnamn, efternamn, e-postadress, gata/väg,
postnummer, ort, telefon och väljer ditt land.
Under punkt 2 ska du välja mellan olika leveranssätt.
Hämta i butik - Om du själv vill komma till vår butik på Studiestræde 30, Köpenhamn K och
hämta kartan.
Brevpost - Om kartan ska skickas som vanligt brev. Detta alternativ har inte Track & Trace och kan
därför inte spåras.
Paketutkörning - Om du vill att det ska skickas som paket med Track & Trace, levereras det direkt
till din dörr.
Hämtas hos postombud - Om du vill ha paketet skickat till närmaste postombud där du själv
hämtar ut det.
Post Danmark leveransställe - Om du vill ha paketet skickat till en ”pakkeboks” där du får
information och kod och därefter kan hämta paketet själv.
Observera: Om du bor i Sverige, kan du endast använda dig av "Hämta i butik", "Paketutkörning”
och "Hämta hos postombud".
Under punkt 3 ska du välja ett betalningssätt som antingen kan vara MobilePay eller betalning med
kort.
Till sist, under "Granska din order", måste du kryssa för "Jag har läst och förstått säljvillkoren" för
att kunna gå vidare till betalningen. Därefter klickar du på "Godkänn och betala" för att gå vidare
till betalningsbilden.

Betalning
På betalningssidan anger du dina kortuppgifter. Ange kortnummer, giltigt till och med datum samt
kontrollsiffra. Därefter trycker du på ”Betala nu” och din order är klar.
Observera: Om du klickar på Annullera eller Tillbaka i din webbläsare så töms din varukorg och
uppgifterna för kortet du beställer med försvinner och du måste göra om din beställning från början.

