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Stadens manér för kartor – 
Användarhandledning 
Detta dokument finns tillgängligt i varumärkesmanualen. 

Inledning 
Syftet med att ha Stadens manér är att få en enhetlighet i den kommunikation som staden 

gör med kartor. 

Frågor och support 
Det finns en förvaltnigsorganisation för stadens kartmanér. Har du frågor eller synpunkter 

på manéret kontaktar du redaktion@stockholm.se . Första ledet support mot kollegor är på 

de tekniska förvaltningarna: 

 Johan Wolmner/Malin Marcusson, SLK 

 Jeanette Rodermann, SBK 

 Elisabeth Lindvall, Explo 

 Solveig Edlund och Magdalena Sjökvist, TK 

 

Första ledens support byggs successivt ut då fler förvaltningar börjar arbeta med stadens 

gemensamma kartmanér. 

 

När det gäller frågor om programvaran dpMap kontaktar du dpmap@stockholm.se   

Kartprodukten Stadens manér 
Kartprodukten Stadens manér är skapad med manér anpassat för kommunikation. 

Innehållet i kartan ändras dynamiskt när du zoomar in och ut. Ju mer du zoomar in desto 

mer detaljer framträder i kartan. Ett exempel är att gatutext blir mer och mer detaljerad när 

du zoomar in i kartan Du kan själv påverka vilka lager som visas i kartan vilket beskrivs 

längre ned. 

Kartprodukten bygger på kartorna Regionkartan, Tätortskartan och Stadskartan. I det mest 

översiktliga läget visas Regionkartan och i det mest detaljerad läget visas Stadskartan. I 

skalor däremellan visas Tätortskartan. Kartprodukten är generaliserad. Det betyder att 

kartdetaljer är förenklade.  

 

Dessa skalgränser gäller som standard: 

Skala Karta som visas 

0-1:6 000 Stadskartan visas 

1:6 001-1:50 000 Tätortskartan visas 

Från 1:50 001 Regionkartan visas 

mailto:redaktion@stockholm.se
mailto:dpmap@stockholm.se
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Flera lager återkommer i både Stadskartan och Tätortskartan, skillnaden är att 

Tätortskartans lager är mer generaliserade. 

 

Hur kan jag ta fram en karta? 
För att ta fram en karta som följer Stadens manér finns det tre vägar att välja mellan: 

1. Göra kartan själv i dpMap. Resultatet blir en bildfil eller PDF som används för 

publicering. 

2. Kontakta SBK och be dem hjälpa dig.  

3. Kontakta en kommunikationsbyrå och be dem hjälpa dig. 

 

Vilken väg som är den rätta beror på bland annat detta: 

1. Innehåller ”Stadens manér” i dpMap den kartinformation du behöver? Du kan 

behöva SBK:s hjälp om du vill lägga till information som finns bland  stadens 

geodata, men saknas i ”Stadens manér”. 

2. Räcker dpMap:s ritverktyg till för att få den kvalitet du behöver för information du 

vill lägga ovanpå kartan? Du kan behöva hjälp av kommunikationsbyrå eller 

kollega med tillgång till Indesign eller motsvarande verktyg för att få rätt kvalitet. 

Komma igång med dpMap 

Hur du startar dpMap beror på vilken förvaltning som du jobbar på. Dessa alternativ är 

vanligast: 

 Dubbelklicka på ikon för dpMap på skrivbordet 

 Leta under ”Alla program”. Där kan det finans en mapp som heter GIS. Klicka på 

dpMap i den mappen. 

 Öppnas från Favoritfältet på Intranät 

Du kan göra olika inställningar för att anpassa dpMap. En inställning som är viktig att ha 

koll på gäller hur du vill att nya objekt du lägger till ska visas. Öppna inställningar här: 
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Se till att bocka ur ”Visa förändrade komponenter”. Annars kommer alla ritobjekt du 

lägger till visas i röd färg. 
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När du har dpMap igång hittar du här: 

 

Skapa kartan själv i dpMap 

När du ska skapa en ny karta ska du göra det i ett förändringsset. Skapa ett nytt 

förändringsset för varje karta du gör. Det gör att du senare kan öppna kartan så som du 

lämnade den. 

Välj Arkiv>öppna 

 
Välj nytt 
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Välj ett lämpligt namn. 

Se till att du har fliken ”Karta” framme. För att få stadens manér för kommunikation ska 

du välja kartprodukten ”Kartkombination Stadens manér”: 
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I panelen (kartproduktträdet) ser du nu de kartor du kan tända. Som standard ser du 

kartlager ur ”Stadens manér”, men det finns möjlighet att tända även andra lager, t.ex. 

planer. 

Till Stadens manér finns några mallar som kan vara intressanta att använda. Du måste inte 

välja en kartmall, men det kan vara intressant om du vill ändra kartan till ett visst utseende.  

Du hittar mallarna här i dpMap här: 

 
 

Om du använt en kartmall och vill återgå till den dynamiska kartan ”Stadens manér” 

trycker du på knappen Återställ. 
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Vissa lager släcks och nya lager tänds när du valt en mall. I tabellen nedan ser du vilka 

kartmallar som finns och vad som händer med kartan om du väljer dem. 

 

Kartmall Detta händer 

Spårtrafik Symboler för järnvägsstation, pendeltågsstation, tunnelbanestation 
och spårvägshållplats tänds i kartan 

 
Detalj Stadskartan visas i alla skalor 

 

 
Översikt Tätortskartan visas i alla skalor, med stadsdelsnamn, större vatten- 

och naturnamn 
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Översikt - text Tätortskartan visas i alla skalor, med stadsdelsnamn, vatten- och 
naturnamn, genomfartsnamn och gatunamn 

 
 

Översikt - mer 
text 

Tätortskartan visas i alla skalor, med stadsdelsnamn, vatten- och 
naturnamn, genomfartsnamn, gatunamn och gränder 

 
Stadsdelar Enkel karta med stadsdelar visas 
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Stadsdelsnämnds-
områden 

Enkel karta med stadsdelsnämndsområden visas 

 
 

Zooma och förflytta dig tills du har en karta som täcker det område du ska arbeta med 

Du kan zooma till en viss skala genom detta menyval: 

 
 

Sen skriver du in önskad skala och trycker ok: 
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För att du direkt ska komma tillbaka till ditt område nästa gång, spara 

fönsterinställningarna. Inställningen sparas med förändringssetet. 
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Om du vill hitta ett speciellt lager i kartproduktträdet kan du använda filtret. 

 
  

 

 

Skriv in en text som du tror förekommer i 
lagernamnet. 

I kartproduktträdet visas nu de kartor, 
grupper eller lager som har filtertexten i 
namnet. 
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Om du vill släcka ett lager så gör du det i fliken ”karta”. Om du inte vet var du hittar lagret 

i kartproduktträdet kan du göra så här: 

- se till att pekverktyget är aktiverat  

- högerklicka i kartan på det som du vill släcka 

- en meny dyker upp 

- ofta träffas flera objekt i kartan av ditt klick och då får du välja det objekt du är ute 

efter. Det objekt du väljer tänds med en blå färg vilket är till hjälp för att se om du 

valt rätt. 

- välj Visa 

- välj Visa i kartproduktträdet 

- lagret tänds med en blå färg i kartproduktträdet 

 
- högerklicka på lagret i kartproduktträdet 

- välj Dölj 

Lagret släcks nu i kartan.  

Observera att du nu släcker ett lager i en av kartorna. Om du.exempelvis släcker 

strandlinjen i Stadskartan så kommer strandlinjen fortfarande visas om du zoomar ut så 

mycket att det är Tätortskartan som visas. 
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Alla lager i Stadens manér är inte synliga som standard, men det finns flera som kan vara 

intressanta att tända vid behov. 

I tabellen nedan kan du se vilka lager som kan vara intressanta att tända. 

Se till att fliken ”Karta” är vald. 

Leta upp den lagergrupp där laget ska finnas. 

Högerklicka på lagret och välj Visa. (Som alternativ kan du välja Visa skalberoende – då 

visas lagret bara inom de skalgränser som är satta för lagret). 

Lagret tänds i kartan. 

 

Grupp lager  

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Järnvägsstation - sS Symbol 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Järnvägsstation - tS Text 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Pendeltågsstation - sS Symbol 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Pendeltågsstation - tS Text 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Spårvägsstation - sS Symbol 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Spårvägsstation - tS Text 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Tunnelbanestation - sS Symbol 

S_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Tunnelbanestation - tS Text 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Järnvägsstation - sT Symbol 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Järnvägsstation - tT Text 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Pendeltågsstation - sT Symbol 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Pendeltågsstation - tT Text 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Spårvägsstation - sT Symbol 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Spårvägsstation - tT Text 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Tunnelbanestation - sT Symbol 

T_infrastruktur_bytesplats>Bytesplats Tunnelbanestation - tT Text 

S_Administartiv_indelning_Ytgeometri
>Stadsdel 

Stadsdel - gyS Gränslinje 

S_Administartiv_indelning_Ytgeometri
>Stadsdelsnämndsområde 

Stadsdelsnämndsområde - 
gyS 

Gränslinje 

T_Administrativ_indelning_Ytgeometri Kommun - gyT Kommun-
yta 

 

I Kartkombination Stadens manér finns gruppen Planer och bestämmelser. Här kommer en 

förklaring till de lager som ingår där. 

 

Lager i dpMap Underlager Beskrivning Info 

PL_Bestämmelser Bestämmelse Textlager för 
bestämmelser 

 

 Bestämmelseområde Visar ytor för olika 
bestämmelser 
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 Fornlämning RAÄ Byggnadsminnen och 
fornlämningar från 
Riksantikvarieämbete
t 

Från kartan 
kan man via 
kartskiktet 
komma direkt 
vidare till RAÄ 
och läsa mer 
om de olika 
fornlämningar
na 

PL_Bestämmelser_H

jälplinjer 

Bestämmelse En linje som visar till 

vilken yta en 

beteckning hör när 
den inte får plats i 
ytan 

 

PL_Planer Detaljplan Beteckning på 

detaljplaner 

Planerna ligger 

i olika stadier 
under 
planprocessen 

 Detaljplaneområde Detaljplaners ytor  

 Plan Beteckning på plan  

 Planområde Planers ytor  

 Planprogram Beteckningen på 
planprogrammområd

en 

 

 Planprogramområde Ett större område 
som täcker over flera 
detaljplaneområden. 

 

 ÄDP-område Yta som visar 
området som ingår i 
Ändring av detaljplan 

Yta som ligger 
över befintliga 
planer 

 Ändring av detaljplan Beteckning på ÄDP-

området 

 

PL_Planer_Hjälplinje
r 

Detaljplan, Plan, Ändring 
av detaljplan 

En linje som visar till 
vilken yta en 
beteckning hör när 

den inte får plats i 
ytan 

 

PL_Riktlinjer Riktlinje bebyggelse Visar restriktioner för 
påbyggnad 

 

 Riktlinje buller Visar bullerzon 
Bromma flygplats 

Buller från Lst 
finns som 
WMS 

 Riktlinje natur Visar 

Nationalstadsparken, 
både text och yta 

 



 

18 
 

 

Det går också att tända en grupp av lager. 

Högerklicka på gruppen i kartproduktträdet. Exempelvis S_infrastruktur_bytesplats 

Välj Visa. 

Alla lager som ingår i gruppen tänds i kartan. 

Det kan vara intressant att släcka ett enskilt objekt i kartan istället för att släcka hela lager. 

- Högerklicka på objektet i kartan. 

- Ofta träffas flera objekt i kartan av ditt klick och då får du välja det objekt du är ute 

efter. Det objekt du väljer tänds med en blå färg vilket är till hjälp för att se om du 

valt rätt. 

- Välj Dölj enstaka komponent 

Det släckta objektet kommer tillbaka om du använder funktionen ”rita om”  

Om du vill mäta ett avstånd i kartan kan du använda detta verktyg: 

 
 

Klicka i kartan och dra linjen i kartan. 

Du ser i nederkanten av dpMap det mätta avståndet (och bäring). 

Fortsätt att klicka om du vill mäta en slinga. 

Avsluta med högerklick. 
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När du ritar projektgrafik är det bra att kunna ångra åtgärder. 

Du hittar knapparna här: 
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Projektgrafik är linjer, symboler m.m. du kan rita ovanpå din karta. 

Börja med att välja fliken Placera objekt. 

 
Om du inte ser något under mappen Projektgrafik, dubbelklicka på den. 

 
Nu ser du olika typer av grafik du kan rita på din karta. 
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För att lägga till en linje klickar du på Projektlinje. 

 
 

Nu visas ett formulär i nederkant av panelen. 

Kryssa för ”Använd individuella ritattribut”. 

Klicka på ”Linjefärg” för att välja färg på linjen. 

 
Välj mellan färgerna under ”Stockholms palett” för att följa Stadens grafiska profil. 
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När du valt färg kan du välja linjestil. 

 
Vill du exempelvis ha en heldragen linje väljer du linjestil 0. 

 

Linjebredd kan du antingen ange i pixlar eller m. Med m menas meter på marken. Oavsett 

vilket val du gör kommer linjebredden vara beroende av skalan. D.v.s. linjebredden 

förändras om du zoomar in eller ut. 

 

Om du vet att du ska lägga till flera linjer med samma färg, stil och bredd kryssar du för 

”Placera i följd”.  

För att lägga till en linje i kartan trycker du på ”Placera objekt”.  

 
Klicka i kartan för att rita din linje. 

När du har ritat klart hela linjen ´högerklickar du och väljer ”Skapa komponent”. 
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Nu har du skapat linjen. 

 
 

För att ändra formen på linjen kan du använda dessa verktyg: 

 
 

Välj  för att lägga till en brytpunkt. Klicka på linjen, som färgas blå, och dra sedan den 

nya brytpunkten till det läge du vill ha den.  

 
Klicka igen och linjen har fått en ny brytpunkt.

 
 

Välj  för att flytta brytpunkt. Klicka på en brytpunkt. Dra brytpunkten till önskad 

position. Klicka igen och du har flyttat brytpunkten. 

 

Välj  för att ta bort brytpunkt. Klicka på den brytpunkt du vill ta bort. Linjen färgas blå 

och med ett rött streck visas hur linjen påverkas om du tar bort brytpunkten. 
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Klicka för att bekräfta och brytpunkten tas bort. 

 

Om du vill ta bort hela linjen väljer du ”Radera objekt” . 

Klicka på linjen. 

Linjen markeras blå. 

 
Välj ”Projektgrafik” och svara OK på frågan som dyker upp. 
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Fliken ”Placera objekt” ska vara vald. 

Om du inte ser något under mappen Projektgrafik, dubbelklicka på den. 

Klicka på ”Projektsymbol” 

 
 

Nu visas ett formulär i nederkant av panelen. 

Kryssa för ”Använd individuella ritattribut”. 
Välj symbolfonten ”Stadens manér”. Den innehåller ett urval av stadens piktogram. 
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Nu kan du välja symbol i symbolfonten ”Stadens manér”: 

 
 

Klicka på ”Fyllfärg” för att välja färg på symbolen. 

 
Välj mellan färgerna under ”Stockholms palett” för att följa stadens grafiska profil. 

 

När du valt färg ska du välja storlek i m. 

Du kan antingen prova dig fram eller mäta i kartan. 

 

Om du vet att du ska lägga till samma symbol flera gånger, med samma färg och storlek 

kryssar du för ”Placera i följd”.  

För att lägga till en symbol i kartan trycker du på ”Placera objekt”.  

Du kan nu dra symbolen till sin rätta plats i kartan. Om du ser att någon av egenskaperna 

färg eller storlek är fel, tryck <Esc> för att avbryta och ändra egenskapen. 

När du dragit symbolen till rätt plats klickar du och symbolen placeras. 
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Du kan flytta symbolen genom att aktivera detta verktyg. 

 
Klicka sen på symbolen du ska flytta. 

 
Troligen träffar du flera objekt i kartan och du ska då välja ”Projektgrafik – Projektsymbol. 

När du gjort det får du möjlighet att dra symbolen till nytt läge. 

Klicka när du är nöjd för att placera. 

 

Om du vill ta bort symbolen väljer du ”Radera objekt” . 

Klicka på symbolen. 

Symbolen markeras blå. 

 

Välj ”Projektgrafik” och svara OK på frågan som dyker upp. 
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Fliken ”Placera objekt” ska vara vald. 

Om du inte ser något under mappen Projektgrafik, dubbelklicka på den. 

Klicka på Projektyta. 

 
Nu visas ett formulär i nederkant av panelen. 

Kryssa för ”Använd individuella ritattribut”. 

Klicka på ”Linjefärg” för att välja färg på konturen. 
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Välj mellan färgerna under ”Stockholms palett” för att följa Stadens grafiska profil. 

 

När du valt färg kan du välja linjestil. 

 
Vill du exempelvis ha en heldragen linje väljer du linjestil 0. 

 

Linjebredd kan du antingen ange i pixlar eller m. Med m menas meter på marken. Oavsett 

vilket val du gör kommer linjebredden vara beroende av skalan. D.v.s. linjebredden 

förändras om du zoomar in eller ut. 

 

Klicka på ”Fyllfärg” för att välja färg på ytan. 

Du kan använda samma färg som på konturen, men sätta en transparens. 
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Om du vet att du ska lägga till flera ytor med samma färg, stil och bredd kryssar du för 

”Placera i följd”.  

För att lägga till en yta i kartan trycker du på ”Placera objekt”.  

Klicka i kartan för att rita konturlinjen. 

När du har ritat klart hela linjen högerklickar du och väljer ”Skapa komponent”. 

 

 
 

 

För att ändra formen på linjen kan du använda dessa verktyg: 

 
 

Välj  för att lägga till en brytpunkt. Klicka på konturen. Ytan färgas blå. Dra den nya 

brytpunkten till det läge du vill ha den.  
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Klicka igen och konturen har fått en ny brytpunkt. 

 

Välj  för att flytta brytpunkt. Klicka på en brytpunkt. Dra brytpunkten till önskad 

position. Klicka igen och du har flyttat brytpunkten. 

 

Välj  för att ta bort brytpunkt. Klicka på den brytpunkt du vill ta bort. Ytan färgas blå 

och med ett rött streck visas hur linjen påverkas om du tar bort brytpunkten. 

 

Klicka för att bekräfta och brytpunkten tas bort. 

 

Om du vill ta bort hela ytan väljer du ”Radera objekt” . 

Klicka på ytan som markeras blå. 

 

Välj ”Projektgrafik” och svara OK på frågan som dyker upp. 

Fliken ”Placera objekt” ska vara vald. 

Om du inte ser nåt under mappen Projektgrafik, dubbelklicka på den. 

Klicka på ”Projekttext” 

 
 

Nu visas ett formulär i nederkant av panelen. 
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Klicka på ”Text” för att välja färg på texten. 

 
Välj mellan färgerna under ”Stockholms palett” för att följa Stadens grafiska profil. OK. 

 

Välj textstil i listan. 

 
Om du väljer Odefinierat eller Standard blir det Stockholm Type Regular. Väljer du fet 

eller kursiv försöker dpMap skapa den stilen, men det blir inte äkta Stockholm Type. 

Observera att typsnittet StockholmType Display aldrig ska användas i stadens kartor då 

typsnittet inte är tillgänglighetsanpassat. 

 

Välj sedan storlek i m. 

Du kan antingen prova dig fram eller mäta i kartan. 

 

För att lägga till en symbol i kartan trycker du på ”Placera objekt”.  

Mata in din text i formuläret. 

 

Tryck OK. 

Om du bara ska placera horisontell text, högerklicka i kartan och välj ”Placera utan 

rotation”. 
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Nu kan du dra din text till sin rätta plats i kartan. Om du ser att färg eller storlek är fel, 

tryck <Esc> för att avbryta och ändra egenskaperna för texten. 

När du dragit texten till rätt plats klickar du och texten placeras. 

 

Du kan flytta texten genom att aktivera detta verktyg. 

 
Klicka sen på symbolen du ska flytta. 

 

Troligen träffar du flera objekt i kartan och du ska då välja ”Projektgrafik – Projekttext. 

När du gjort det får du möjlighet att dra texten till nytt läge. 

Klicka när du är nöjd för att placera. 

 

Om du vill ta bort symbolen väljer du ”Radera objekt” . 

Klicka på texten. 

Texten markeras blå. 

 

Välj ”Projektgrafik” och svara OK på frågan som dyker upp. 

 

 
 

Ändrar text gör du så här: 

Se till att pilverktyget  är aktivt. 

Högerklicka på texten du vill ändra. 

Troligen träffar du flera objekt i kartan och du ska då välja ”Projektgrafik – Projekttext. 

I menyn som fälls ut väljer du ”Ändra text”. 



 

34 
 

 
Skriv in ny text i formuläret och tryck OK. 

Texten ändras i kartan. 

 

När du ritar objekt kan du skapa dem genom att kopiera ett objekt i något av kartlagren 

som finns i Kartkombination Stadens manér. 

1. Fliken ”Placera objekt” ska vara vald. 

2. Om du inte ser nåt under mappen Projektgrafik, dubbelklicka på den. 

3. Välj vilken typ av objekt du vill skapa, d.v.s. linje, symbol, yta eller text. 

4. Välj egenskaper för objektet du ska skapa, d.v.s färg m.m. 

5. Välj Placera objekt. 

6. Zooma till det område där du har objektet som ska kopieras. 

7. Högerklicka någonstans i kartan och välj ”Kopiera annan geometri”. 

8. Klicka sedan på det objekt du vill kopiera. Troligen träffar du flera objekt och får 

välja rätt lager av de som visas i listan. 

9. Nu har du skapat en kopia av objektet. 
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I beskrivningen används stadsdel som exempel, men beskrivningen kan även appliceras på 

stadsdelsområde eller kommun. 

I många fall är det intressant att framhäva den stadsdel som kartan visar. Ett sätt att göra 

det är att tona ned området utanför den aktuella stadsdelen. 

Förslag till tillvägagångssätt: 

- Hitta stadsdel i Kartproduktträdet 

- Högerklicka på lagret och välj ”visa” 

- Dubbelklicka på lagret 

- Du får upp ett formulär där du kan ändra ritattribut 

- Ändra fyllfärgen till vit och ge den en transparens 

- Högerklicka på aktuell stadsdel i kartan. 

- Ofta träffas flera objekt i kartan av ditt klick och då får du välja att det är stadsdelen 

du är ute efter. Stadsdelen tänds med en blå färg vilket är till hjälpa för att se att du 

valt rätt. 

- Välj Dölj enstaka komponent 

Nu har du en mask som tonar ned kartan, förutom aktuell stadsdel. 
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Det finns tyvärr inget enkelt sätt att i dpMap exportera till fil enligt ett bestämt mått. 

En lösning är att använda mallar vi lagt in i dpMap. 

Mallarna ligger i samma font som Stadens piktogram. 

Så här gör du: 

Aktivera fliken ”Placera objekt”. 

Dubbelklicka på Projektgrafik. 

Klicka på Projektsymbol. 

Bocka i Använd individuella ritattribut. 

Välj fonten STADENS_MANER. 

Välj någon av dessa symboler: 

Symbol Användning 

1920_1222 Intranätet 

630_250 Stockholm.se 

630_420 Stockholm.se 

 

Välj symbol som stämmer med den bild du vill skapa. 

Bestäm storlek på ritmallen i meter. Du kan prova dig fram, eller så mäter du med 

mätverktyget i kartan. 

Välj ”Placera objekt” 

Nu kan du dra ritmallen i kartan för att se hur den passar. Tryck <Esc> om du vill avbryta 

placeringen för att justera storleken. 

När du är nöjd med storleken klickar du där ritmallen ska placeras. 

Mallen har streckmarkeringar i hörnen som markerar var du ska klippa ut din blid när du 

använder mallen. 
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Se till att du har zoomat in på rätt område i dpMap. 

Inne i word använder du funktionen Infoga>Skärmbild>Skärmurklipp 

 
Sen markerar du genom att dra en rektangel i kartan. 

Bilden monteras in i dokumentet. 

I Power Point finns samma funktion. 

OBS! Urklippets upplösning styrs av bildskärmens upplösning. Det betyder att du får bästa 

upplösning om du utnyttjar så mycket som möjligt av bildskärmen när du gör ditt urklipp.  
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Du kan exportera kartan till filformaten jpg, bmp, gif, png, jpeg eller wbmp. 

Om du vill att din bildfil ska ha bestämda proportioner för kommunikation, se avsnitt 

”Använda ritmall för att få rätt proportioner på bild” ovan. 

Välj Arkiv>Exportera>Bild 

 
 

Markera det område i kartan som ska exporteras. Har du placerat ut en ritmall klipper du 

med hjälp av de streck som markerar hörnen på bilden. 

Nu visas ett formulär med egenskaper för bilden. Här kan du ändra exempelvis upplösning 

och antal pixlar för bilden i höjd och bredd. 
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dpMap har inte stöd för export till AI-format. Om du behöver göra det, rådfråga SBK. De 

kan hjälpa dig att ta ut en AI-fil där de olika lagren kan tändas och släckas i Indesign. Om 

du exporterar till PDF kan du läsa in filen i Indesign, men du kan inte tända/släcka lager på 

samma sätt som om SBK hjälper dig ta att skapa AI-filen. 

 

Använd exportera bild. Se avsnitt ovan. 

Det finns ytterligare ett sätt att exportera kartan. Funktionen heter fri plottning och den ger 

mer avancerade möjligheter om du vill skriva ut en karta på skrivare eller till PDF.  

En handledning till fri plottning finns här: 

http://intranat.stockholm.se/PageFiles/2630/Utskrifter_DpMap__Fri_plottning.pdf 

 

Du kan även titta i materialet från introduktionskursen Geodata och dpMap för att få detta 

beskrivet. 

 

  

http://intranat.stockholm.se/PageFiles/2630/Utskrifter_DpMap__Fri_plottning.pdf
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Beställa karta från stadsbyggnadskontoret 
Kartunderlag i stadens maner kan beställas från Stadsbyggnadskontoret. Det kan vara när 

du behöver kartunderlag att skicka till byrå som ska arbeta vidare med kartan för att lägga 

in den i kommunikationsmaterial eller om du behöver hjälp att ta fram en karta till eget 

arbete/kommunikationsmaterial/presentation.  

- Definiera geografiskt område som du vill visa 

o Öppna dpMap 

o Rita in en ram/yta som visar områdets utbredning 

o Använd Skärmurklippsverktyget i Outlook för att infoga bild i mailet 

alternativt Skärmklippverktyget 

 

- Bestäm vilken kartmall underlaget ska visa, Kartkombination Stadens manér: 

□ detalj  

□ översikt (stadsdelsnamn, större vatten- och naturnamn) 

□ översikt text (stadsdelsnamn, vatten- och naturnamn, genomfartsnamn och gatunamn) 

□ översikt mer text (stadsdelsnamn, vatten- och naturnamn, genomfartsnamn, gatunamn och 

gränder) 

 

- Är det någon annan geografisk information som är viktig att den finns med på 

kartan, t.ex. infrastruktur, gränser, cykelvägar etc. 

- Kartans mått i m/dm/cm/mm 

- Önskemål om tidpunkt för leverans av kartan  

- Leveransformat (Illustrator-format, pdf, jpg, png) 

- Blanketten hittar du här 

http://www.stockholm.se/-/Blanketter/Blanketter-G-N/ 

- Lathund för att fylla i blanketten delas ut under utbildningstillfället 

Vid frågor kring blanketten kontakta geodataservice@stockholm.se 

 

- Under rubriken Övriga önskemål anger du: 

o Vilken kartmall som ska användas 

o Tillägg av ytterligare geografisk information 

o Önskemål om leveranstid 

o Leveransformat 

Får det inte plats så kan informationen skrivas i mailet som du skickar in 

tillsammans med beställningsblanketten. 

geodataservice@stockholm.se 

Ange rubrik: Beställning kartunderlag – stadens manér 

Bifoga även bilden som visar geografiskt område 

http://www.stockholm.se/PageFiles/77238/Geodata%20vektorformat%20-%20Best%c3%a4llningsblankett%20(3).doc
mailto:geodataservice@stockholm.se
mailto:geodataservice@stockholm.se
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Innan arbetet påbörjas återkommer alltid personen som hanterar din beställning med: 

- tidsuppskattning för hur lång tid det tar att ta fram kartan 

- prisuppgift som beställaren/fakturamottagaren får godkänna innan arbetet påbörjas 

 

Ersättning utgår enligt gällande ”Taxa för SBN verksamhet” 

 

Beställa karta från kommunikationsbyrå 
Även när en kommunikationsbyrå ska ta fram kartan behöver underlagskartan följa stadens 

manér. Kommunicera med byrån om vilket underlag som behövs och beställ 

bakgrundskarta från stadsbyggnadskontoret på samma sätt som beskrivs i stycket Beställa 

karta från stadsbyggnadskontoret. Manual för kommunikationsbyråernas arbete med 

stadens kartmanér finns i varumärkesmanualen. 
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Typkartor 
Till din hjälp har vi valt ut några typiska kartor och beskrivit tillvägagångssättet för att ta 

fram dem. 

 
Den här kartan används för att informera medborgare hur de ska hitta till platser. I 

exemplet önskas symboler med nummer i, vilket är användbart i flera sammanhang. 

Dessutom vill man använda skuggor bakom textrutorna. 

Vårt förslag för att ta fram denna typ av karta är att använda dpMap i kombination med ett 

ritprogram som Indesign. Anledningen är att dpMap har begränsade möjligheter att lägga 

till information ovanpå kartan. 

Förslag till tillvägagångssätt: 

Så här kan man göra kartan: 

1. Hitta området genom att zooma och panorera. 

2. Använd ritmall om du behöver ta ut bilden med proportioner som stöds av de 

ritmallar som beskrivs i avsnitt ”Använda ritmall för att få rätt proportioner på bild” 

3. Jag valde kartmallen ”Spårtrafik” för att ta fram tunnelbanelinjer och 

stationssymboler. 

4. Jag valde att släcka en del gatutext för att få en renare karta. Under gruppen 

S_Adress_Ort_och_Gata>Gatunamn valde jag att dölja ”Gatunamn-tsGränd” och 

”Gatunamn-tsPåavfart”. 

5. Använd Exportera bild (se avsnitt ”Exportera till bildfil” ovan). 

6. Öppna filen i Indesign eller annat ritprogram och lägg till symboler och text ovanpå 

kartan. 
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Detta är en typ av karta som går bra att göra själv i dpMap.  

Så här kan man göra kartan: 

1. Hitta området genom att zooma och panorera. 

2. Lägg ut en ritmall som stämmer med önskade proportioner för resultatet. 

a. Välj placera objekt. 

b. Välj Projektsymbol. 

c. Välj font STADENS_MANER 

d. Välj symbol (ritmall, t.ex. 630_420) 

3. Placera symboler för skolorna.  

a. Använd exempelvis NAL_HAL.  

b. Välj röd färg 

c. Bestäm storlek. Jag valde 250 m 

d. Bocka för ”Placera i följd” 

e. Välj placera kommunala skolor. 

f. Avsluta med <ESC> 

g. Välj blå färg och placera fristående skolor. 

4. Placera text 

a. Välj Projekttext. 

b. Välj färg. Jag valde svart. 

c. Välj textstil. Väljer du = eller standard blir det Stockholm Type Regular. 

d. Välj texthöjd. Jag valde 200 m. 

e. Bocka ur Placera i följd. 

f. Placera objekt. 

g. Tänk på att avstava text där det behövs. 
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5. Lägga till transparent yta. 

Detta är en smaksak, men jag tyckte bakgrundskartan blev för dominant och ville 

tona ned den. Gjorde det genom att placera en Projektyta som täckte hela mitt 

område. Som färg för ytan valde jag vit, med ca 50% transparens. 

6. Exportera kartan. 

a. Välj exportera bild. 

b. Klipp med hjälp av mallen. 

c. Justera till önskat antal pixlar i bredd/höjd. 

d. Spara 

 
Så här kan man göra kartan: 

1. Hitta området genom att zooma och panorera. 

2. Lägg ut en ritmall som stämmer med önskade proportioner för resultatet. 

a. Välj placera objekt. 

b. Välj Projektsymbol. 

c. Välj font STADENS_MANER 

d. Välj symbol (ritmall, t.ex. 630_420) 

3. Välj kartmall ”Spårtrafik. 

4. Välj bort Gatunamn – tsGränd för att få färre texter i kartan. 

5. Rita avspärrade ytor.  

a. Välj placera objekt. 

b. Välj Projektyta. 

c. Välj röd linjefärg. 

d. Välj röd Fyllfärg. Sätt den till 50% transparent. 

e. Välj linjebredd. Jag valde 2 px. 
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f. Bocka för ”Placera i följd”. 

g. Placera objekt. 

6. Placera trafikstråk 

a. Välj Projektlinje. 

b. Välj färg. Jag valde orange. 

c. Välj linjestil = 0. 

d. Välj linjebredd. Jag valde 3 px. 

e. Se till att ”Placera i följd” är förbockat.. 

f. Placera objekt. 

g. Avbryt 

h. Ändra linjestil till 2 och rita de streckade linjerna. 

7. Exportera kartan. 

a. Välj exportera bild. 

b. Klipp med hjälp av mallen. 

c. Justera till önskat antal pixlar i bredd/höjd. 

d. Spara 

Den här typkartan visar hur man kopierar ett planområde och lägger till det i kartan. 

Tanken med kartan är att kommunicera var planområdet ligger i förhållande till sin 

omgivning. I exemplet vill jag visa var ett detaljplaneområde på Kungsholmen ligger. 

 
10. Zooma in kartan till omgivningen kring detaljplaneområdet. 

11. Lägg ut en ritmall som stämmer med önskade proportioner för resultatet. 

e. Välj placera objekt. 

f. Välj Projektsymbol. 
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g. Välj font STADENS_MANER 

h. Välj symbol (ritmall, t.ex. 630_420) 

12. Leta upp lagret Detaljplaneområde i kartproduktträdet. 

13. Högerklicka på det och välj Visa. Lagret tänds i kartan, men det ligger inte överst. 

14. Dubbelklicka på lagret för att visa egenskaper till lagret. 

15. Ändra z-ordning till 50. OK. Nu visas Detaljplaneområden ovanpå Stadens manér. 

16. Aktivera fliken ”Placera objekt” i panel till vänster. 

17. Välj Projektyta. 

18. Välj färg för fyllning och kontur. 

19. Välj placera objekt. 

20. Högerklicka i kartan och välj ”Kopiera annan geometri”. 

21. Klicka sedan på det aktuella detaljplaneområdet. Troligen träffar du flera objekt 

och får välja lagret ”Detaljplaneområden” i en lista. 

22. Gå till kartproduktträdet och släck lagret Detaljplaneområden. 

23. Nu visas bara det aktuella detaljplaneområdet som du lade till som projektgrafik. 

24. Exportera 

 
Exemplet visar en mer komplex typ av karta där du tar hjälp av SBK. Se avsnitt ” Beställa 

karta från stadsbyggnadskontoret”. OBS! Exemplet är inte gjort med Stadens manér. 

 


