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70 Gimo Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000 boken PDF Sverigeseriens friluftskartor är en serie om 116
kartor med ett täckningsområde som sträcker sig över södra och mellersta Sverige samt Norrlandskusten. Det
är kartan för dig som söker information inför friluftsaktiviteter som vandring, utflykter, traillöpning, jakt,

fiske, ridning, cykling, mtb, paddling, långfärdsskridsko m.m.

De topografiska kartorna i skala 1:50 000 innehåller all den information som förväntas av en terrängkarta för
friluftsliv: terränginformation, vandringsleder, motionsspår, camping, vindskydd, golfbanor, badplatser,

fornlämningar, vägar graderade i olika klasser, järnvägslinjer och mycket mer.

Topografin är lätt att läsa med höjdkurvor i intervaller om 5 meter. Tillsammans med redovisning av olika
marktyper och natur syns miljön tydligt. Här visas bland annat olika typer av skog, öppen eller odlad mark,
berg, sankmark, sjöar, vattendrag, vägar, leder och stigar. Högre byggnader som vindkraftverk, kraftledningar,

master och torn är bra symboler på kartan att använda som riktmärken i naturen vid navigering.

Sverigeserien är en kvalitetskarta som är gjord för att användas! Aktuellt kartdata är hämtat från Lantmäteriet
och den är tryckt på Polyart som är helt vattentåligt och slitstarkt. Det mjuka materialet tål att vikas om och
om igen. Den klarar både vinterns och sommarens ibland utmanande väder i Sverige. Kartorna har en utförlig

teckenförklaring på svenska, engelska och tyska.
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