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Kartor i Gokart
Kartsystemet Gokart innehåller en webbaserad karta över  
Göteborg som uppdateras kontinuerligt. Här kan du tända  
och släcka olika lager för att gör olika indelningar och se olika  
visualiseringar av kartan. I stadens kommunikationsmaterial 
används stadskartan och den nedtonade stadskartan för att  
visa Områdeskartor och Kvarterskartor.

Du hittar Gokart på gokart.sbk.goteborg.se.  
Läs mer om Gokart på gokart.sbk.goteborg.se/info. 

Grundläggande funktioner
Menyn i Gokart finns längst ner till höger. De två knappar som 
används mest är Lagerhanteraren som visar listan med alla lager 
till vänster om kartan, och Skriv ut som du använder för att 
exportera. Använd inte funktionerna för att rita i kartan då dessa 
inställningar inte följer Göteborgs Stads grafiska profil. Tillägg i 
form av grafik och text gör du efter att du har exporterat kartan, 
i program som Illustrator, Indesign eller Powerpoint.

Stadskarta och Stadskarta nedtonad är de bakgrundskartor vi använder i kommunikationsmaterial. I Gokart kan 
du även se olika indelningar – till exempel stadsdelsnämner och primärområden. Om du ska visa en översiktskarta 
använder du dig dock inte av Gokart utan av den vektorbaserade Översiktskartan som finns i mediabanken.

Visa kartlager Exportera bild

http://gokart.sbk.goteborg.se
http://gokart.sbk.goteborg.se/info
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Exportera karta
För att arbeta vidare med en karta för tryck eller digitala kanaler  
(till exempel komplettera med ikoner, text och informationsgrafik)  
behöver du exportera en bild av kartan. Tänk på att dessa bilder 
inte är tillräckligt högupplösta för att använda stort i tryck. 

1. Klicka på ikonen för Skriv ut nere i högra hörnet för att exportera.

2. Ställ in pappersstorlek, orientering och skala beroende på vad 
som passar det utsnitt av kartan du vill ha. Se nästa sida för 
rekommendationer gällande skala för olika kartnivåer. Välj alltid 
300 dpi för att få ut en bild med så hög upplösning som möjligt. 
Markeringen i form av en ruta visar vilken del av kartan som 
kommer att exporteras. Flytta den till den del av kartan du vill ha. 

Klicka på Skapa PDF. När den har skapats dyker det upp en 
knapp där det står Ladda ner PDF. Klicka på den.

3. Nu dyker PDF:en upp i en ny flik. Spara den på lämplig plats.

Gokart genererar alltid en PDF med Göteborgs Stads logotyp och information om skala. Skalan ska du behålla i 
form avståndslinjen. Göteborgs Stads logotyp kan du plocka bort då kartor i ett kommunikationsmaterial alltid 
ska synas i ett sammanhang där Göteborgs Stads logotyp finns placerad enligt aktuella mallar. 
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Områdeskarta
Områdeskartan visar ett stadsdelsnämnds område eller primär
område. Områdeskartor där stadsdelen är markerad med 
omgivningen nedtonad kommer att finnas som bilder i stadens 
mediabank men du kan även hämta egna kartor från Gokart. 

1. Exportera i skala 1:50 000–1:25 000 
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Dererum 
urepel ile 
1. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

2. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

3. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

4. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

5. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

6. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

2 km

Dererum urepel ile
Molendipsam, omnimus 
ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos autempo 
remqui abo. Doloriatem 
erioribusdae pores ideless 
incium que expelibus 
mo te nis prataquiatur 
magnatur magnam quiam.

XX
Molendipsam omn 

mus ellorest si dunt  
quam hariatqui  

autempo.

2 km

Aktuellt område: Använd lagret Stadskarta.

Det aktuella området är frilagt och markerat med en 
svart linje. Omgivningen ligger i en nedtonad variant 
med 30 procents opacitet. Detta är gjort i Illustrator.

Omgivning: Använd lagret Stadskarta nedtonad.

Exempel på hur kartan kompletteras med text, färger, avståndslinje (som du får med från Gokart),  
kompassnål, kartnål, informationsgrafik och siffror (som finns i mediabanken, se sidan 7).

2. Frilägg området och markera med svart linje. Lägg den ned tonade 
stadskartan bakom och sätt opacitet till 30 procent.

3. Komplettera kartan med stadens typografi, färger och grafik för 
att exempelvis markera platser och aktiviteter eller lyfta statistik. 
Skala i form av avståndslinje och kompassnål ska alltid finnas med.

OBS!  
Om du inte har möjlighet 
att frilägga och markera 
ett område enligt steg 2 

använder du lagret  
Stadskarta och hoppar 

över detta steg.
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Kvarterskarta
Kvarterskartan visar ett eller flera kvarter i Göteborg.  
Du hämtar kartor från Gokart.

1. Exportera i skala 1:10 000–1:2 000 (Stadskarta nedtonad)

Dererum 
urepel ile 
Molendipsam, omnimus 
ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos autempo 
remqui abo. Doloriatem res 
ende vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae pores 
ideless incium que expelibus 
mo te nis prataquiatur.

Omnimus: Ellorestsi  
dunt incium XX

Hariatqui: XX–XX

Ellorestsi: Dolori ende 
vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae 
pores ideless incium que 
expelibus.

XX
Molendipsam omn 

mus ellorest si dunt  
quam hariatqui  

autempo.

100 m

2. Komplettera kartan med stadens typografi, färger och grafik för 
att exempelvis markera platser och aktiviteter eller lyfta statistik. 
Skala i form av avståndslinje och kompassnål ska alltid finnas med.

Använd lagret Stadskarta nedtonad.

Dererum 
urepel ile 
Molendipsam, omnimus 
ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos autempo 
remqui abo. Doloriatem res 
ende vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae pores 
ideless incium que expelibus 
mo te nis prataquiatur.

Omnimus:   
Ellorestsi dunt XX

Hariatqui: XX–XX

Ellorestsi: Dolori 
ende vera nobis ut 
voluptates aliquib 
erioribusdae pores 

100 m
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Dererum 
urepel ile 
1. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

2. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

3. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

4. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

5. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

6. Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui. 

100 m

Program för 
Backaplan 
Den gröna linjen visar avgräns-
ningen för programområdet i 
kartan till vänster.

Molendipsam, omnimus ellorest, 
si dunt a quam hariatqui aborpos 
autempo remqui abo. Doloriatem 
res ende vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae pores ideless 
incium que expelibus mo te nis 
prataquiatur.

Hjalmar Brantingsplatsen

Tingstadsvassen

Ringön

Brämaregården

Kvillebäcken

Brunnsbo

500  m

Exempel på hur kartan kompletteras med text, färger, avståndslinje (som du får med från Gokart),  
kompassnål, kartnål, informationsgrafik och siffror (som finns i mediabanken, se sidan 7).
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Kartgrafik i 
mediabanken
Stadens mediabank innehåller översiktskartan, områdeskartor med 
markerade stadsdelar, informationsgrafik, kartikoner och illustra
tioner som är fria för nedladdning. Alla användare inom staden har 
grund behörighet att titta i mediabanken. För att ladda hem bilder, 
kartor och illustrationer krävs en högre behörighet. Du som arbetar 
med kommunikation ska ha den högre behörighetsnivån. 

Du hittar mediabanken på media.goteborg.se.  
Läs mer om mediabanken på Kommunikation i staden. 

Färg och filformat
Översiktskartan, informationsgrafik, kartikoner och illustrationer 
finns för både trycksaks produktion och digital produktion.  
Se till att du använder rätt fil för rätt kanal så att färger och  
upplösning/kvalitet blir rätt. 

 » Trycksaksproduktion 
Ladda ner PDF som filformat med färgrymd CMYK  
(Coated Fogra39).

 » Digital produktion 
Ladda ner PNG som filformat med färgrymd RGB (sRGB).

När du har klickat på ett 
alternativ kan du inte se dem 
i listan längre. Gå tillbaka till 
Stadens illustrationer för att 
se båda alternativen igen.

Hitta i mediabanken
All grafik med relevans för kartor ligger i Stadens kartgrafik i media
banken. Här kan du filtrera utifrån bildtyp; om du ska använda 
illustrationen, kartan eller ikonen för digital produktion (PNG) eller 
trycksaksproduktion (PDF). 

http://media.goteborg.se
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020121142747418
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Översiktskarta
Översiktskartan visar hela Göteborg med stadsdelsnämnds
områden och/eller primärområden. Översiktskartan finns som  
förenklad version som PDF och PNG med endast stadsdels
nämndsområden markerade. Det finns även en mer detaljerad  
version med alla primärområden och namn utsatta. Den inne
håller för mycket detaljer för att visas som en bild digitalt och 
finns bara som PDF.

Den förenklade översiktskartan innehåller 10 stads
delsnämndsområden som är visuellt avgränsade.  
I PDF: en som kan öppnas i Illustrator finns det  
möjlighet att ”tända” och ”släcka” områden. 

Den mer detaljerade översiktskartan innehåller 10 stads  
delsnämndsområden och 96 primärområden med namn 
utsatta. I PDF: en som kan öppnas i Illustrator finns det 
möjlighet att ”tända” och ”släcka” områden. 

Dererum 
urepel ile 
Molendipsam, omnimus 
ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos 
autempo remqui abo. 
Doloriatem res ende 
vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae 
pores ideless incium.

XX%

XX

Dererum urepel ile 
Molendipsam, omnimus ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos autempo remqui abo. Doloriatem 
res ende vera nobis ut voluptates aliquib erioribusdae 
pores ideless incium que expelibus mo te nis 
prataquiatur magnatur magnam quiam.

Molendipsam omn 
mus ellorest si dunt  

quam hariatqui  
autempo.

Dererum 
urepel ile 
Molendipsam, omnimus 
ellorest, si dunt a quam 
hariatqui aborpos autempo 
remqui abo. Doloriatem res 
ende vera nobis ut voluptates 
aliquib erioribusdae pores 
ideless incium que expelibus 
mo te nis prataquiatur.

1

2

1

2

Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui 
aborpos autempo. 

Molendipsam
Omnimus ellorest, si 
dunt a quam hariatqui 
aborpos autempo. 

Exempel på hur kartan kompletteras med text, färger, illustrationer, kartnål, informationsgrafik och siffror  
(som finns i mediabanken).

Områdeskartor med markerade stadsdelar
Områdeskartor där stadsdelen är markerad med omgivningen 
nedtonad kommer att finnas som bilder i stadens mediabank. 
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Kartikoner, informationsgrafik och illustrationer
Kartikoner, informationsgrafik och illustrationer för att markera 
platser finns som PDF och PNG i mediabanken. Om du vill ändra 
färg kan du öppna PDF:erna i Illustrator och ändra färg eller 
kontakta enheten visuell kommunikation. Tänk på följande när 
du använder ikoner, informationsgrafik och illustrationer:

 » Försäkra dig om att illustrationerna och ikonerna skalas  
proportionerligt. Skala inte om dem så att kvaliteten  
försämras (blir pixliga eller suddiga).

 » Placera alltid illustrationen eller ikonen mot enfärgad  
bakgrund, antingen vit eller en färg som harmonierar med 
illustrationen. Tänk på konstrasten.

 » Använd stadens komplementfärger eller svart eller vitt.  
Använd inte profilfärgen Göteborgsblå.

 » Använd rätt fil för rätt kanal så att färger och upplösning/ 
kvalitet blir rätt (PDF för tryck och PNG för digitalt).

8
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Hjällbovägen
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Hammarkullegatan

Gropens gård

Bredfjällvällsgatan

B
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d
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lv
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ls

g
at

an

Hammarkulletorget

Karnevaltågets väg

Sandeslättsgatan

Hitta rätt i 
karnevalen 

Start för tåget
Här samlas alla  
deltagare.

Scen och läktare
Dansuppvisning 
efter tåget.

Marknad och 
foodtrucks

Scen Torget

Prylmarknad

Tivoli

Underhållning  
för de yngsta

Öppna tåget 
Bostadsbolaget 
bjuder alla barn 
på smink och  
ballonger och alla 
vuxna på kaffe.

Buss 71 och 179
stannar vid håll-
platserna nära  
karnevalområdet.

Spårvagnarna  
4, 8 och 9  
stannar vid  
Hammarkulletorget.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

Start

3

7

6

100 m
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Festivalplats Rymdtorget 
Kulturskolan scen
Xxxxxxx

Skateramp
Xxxxxxx

Stadsvandring
Xxxxxxx

Mini street games
Xxxxx

Räddningstjänsten och MBU
Xxxx

Flygande mattan
Xxxx

Förtidsrösta
Xxxxx

Allas ateljé
Xxxxx

Hela stadens galleri – min resa
Xxxxx

Familjedag
Xxxxxx

Kulturhus Bergsjön
Xxxxx

Bergsjöns Studiecenter
Xxxxxx

Kollektivhuset Stacken
Xxxxx

Skulptera i lera
Xxxx

Demokratibussens scen
Xxxxx

Mini-fredsloppet
Xxxx

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

1
Bergsjöns bibliotek

Loftgångshuset

Stadsdelshuset

Bergsjöskolan

Rymdtorget

Bergsjöns  
kyrka

20 m

18

Exempel på hur evenemangs
kartor kompletteras med 
kartikoner, illustrationer,  
informationsgrafik och siffror  
som finns i mediabanken.

Se tidigare sidor för fler  
exempel på hur andra nivåer 
av kartor kompletteras med 
grafik från mediabanken  
tillsammans med stadens 
färger och typografi.

Har du frågor? 
Hör av dig till enheten 
visuell kommunikation: 

visuell.kommunikation@
intraservice.goteborg.se

mailto:visuell.kommunikation%40intraservice.goteborg.se?subject=
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Exempel på kartikoner som finns i mediabanken

Kartnål

Busshållplats

Tält

Biljett

Scen

Valstuga

Foodtruck

Filminspelning

Marknad/kiosk

Teater

Lekplats

Teater

LekplatsSkylt:  
Entré/Start

Bio

Skräp

Spårvagn

Sevärdighet

Parkering

Torg

Information

Utsiktsplats

WC

Camping

RWC

Rastplats

Badplats

Hamn

Återvinning

Siffror

Kompassnål Kompassnål  
i vit cirkel

Träd

Exempel på illustrationer för kartor som finns i mediabanken

Exempel på informationsgrafik som finns i mediabanken
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Beställning
Hittar du inte det du letar efter i mediabanken eller behöver 
du hjälp med att ta fram en karta? Då kan du kontakta enheten 
visuell kommunikation för beställning: 

visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.

Att tänka på inför en beställning
 » Vilken sorts karta behöver ni? Vilken nivå ska den visa  
(översikt, område, kvarter eller evenemang)?

 » Hur vill ni använda kartan eller kartgrafiken?  
(tryck, digitalt, webb, sociala medier m.m.)

Så gynnar vi hela staden
För att stärka bilden av Göteborg och samtidigt spara resurser 
följer de kartor, illustrationer och ikoner vi producerar stadens 
grafiska manual. Illustrationer som vi på enheten visuell  
kommunikation tar fram vill vi dessutom publicera i stadens 
mediabank så att fler får tillgång till dem. 

mailto:visuell.kommunikation%40intraservice.goteborg.se?subject=
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Behöver du veta mer eller  
få rådgivning i specifika fall?
Kontakta enheten visuell kommunikation
visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

mailto:visuell.kommunikation%40intraservice.goteborg.se?subject=
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