
Gratis karta eller sjökort  i din telefon eller tablet  

(iPhone eller Android) i appen Avenza PDF Maps 

Se nedan hur du får tillgång till Appen och kartan! 

Allmän information om Avenza PDF Maps http://www.avenza.com/pdf-maps 
 

För information hur du installerar appen PDF maps och gå till: 
 

 
 

 
Google play QR kod ovan iTunes QR kod ovan Microsoft QR kod ovan 

 

Efter installation av Avenza Maps öppna Avenza Maps genom att trycka på ikonen  

Exemplet nedan visar hur du laddar hem en Gratis Turistkartan över Söderköping och Valdemarsvik 

1. Du kommer nu till en sida som heter Maps 

2. Klicka på symbolen varukorgen   som du hittar… 

 i Android telefoner och plattor i övre delen av skärmen 

 i  iOS, iPhone och iPad i nedre delen av skärmen. 

 I  Microsoft tryck på höger musknapp längst ner på skärmen, tryck sedan på 

knappen Map Store 

3. I sökrutan (Enter Search term) skriv in solteknik hb och tryck på söksymbolen . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klicka på den röda symbolen enligt exemplet till 

vänster så visar skärmen en text remsa ”Gratis 

Turistkarta över Söderköping och Valdemarsvik”. 

Klicka nu på textlabeln med den lilla minikartan. 

http://www.avenza.com/pdf-maps


Nu öppnas ett nytt fönster som visar en minibild av 

kartan/sjökortet med tillhörande text. 

 
Under minibilden visas knappen för nedladdning. 

FREE /GRATIS betyder att den är gratis att ladda ner och 

använda. 

Tryck på knappen för att ladda ner kartan 

Nu kan du se hur kartan/sjökortet laddas ner. När nedladdningen 

är klar öppnar du kartan från ditt kartbibliotek  genom att trycka 

på  listen som innehåller bild och text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följande kartor från Solteknik HB finns för nedladdning till Avenza PDF Maps 

 

Sverigekartan hela Sverige (Gratis) 

Terrängkartan över Söderköpings Valdemarsviks kommuner (Gratis) 

Övningssjökort för utbildning av förarbevis och kustskeppare (Gratis) 

Historiskt sjökort från 1812 över Häradskärs Fyrplats (Gratis) 

Strömsholms Kanal (Gratis) 

Översiktskartan i skal 1:250 000 hela Sverige i två delar nord och syd 

Terrängkartan i skala 1:50 000 olika delar. Hela Sverige är planerad men klart till i höjd med Gävle 

Fjällkartan i skala 1:100 000 Täcker fjällområdet som papperskartan för fjällområdet. 

Digitala Båtsportsjökort i olika delar över hela Sverige   

 

 
Mycket nöje med nedladdade sjökorten eller kartorna önskar vi på Solteknik HB  

Se mera info på Engelska https://www.avenzamaps.com/maps/how-it-works.html 

Solteknik HB i Söderköping samarbetar med Avenza Systems Inc. i Kanada och tillhandahåller kartor och sjökort 

på Internet som kan laddas ner och användas i gratis Appen Avenza PDF Maps. Kartorna är i huvudsak kartor 

från Lantmäteriverkets originalkartor i olika skalor. Sjökorten är rastersjökort från Sjöfartsverkets sjökort som 

är avsedda för utbildning i Navigation. 

      i samarbete med  

Solteknik HB  Örkällan  61492 Söderköping Tel 012113172 info@soltek.se   www.soltek.se 
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