Riktlinje
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Rutiner verksamheten
Giltig fr.o.m: 2018-05-22
Giltig t.o.m: 2021-10-15
Faktaägare: Thomas Ragnarsson, Avdelningschef Ambulansverksamheten
Fastställd av: Stefan Engdahl, Verksamhetschef Ambulansverksamheten
Revisions nr: 4
Identifierare: 66933

Kartor Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet

Beskrivning och handhavande av kartpärm

Pärmen omfattar Kronobergs län och alla till området angränsande
kommuner helt eller delvis redovisade.
Kartornas referenssystem är SWEREF99 TM.
Pärmen består av:
- En översiktskarta
- 18 stycken 4-mils kartor;
Dessa är markerade med bokstäverna A-R. Rutorna markeras på
översiktskartan med en röd ram. Alla dessa kartor redovisar en yta av
40x40 km.
- 147 stycken milblad; Dessa benämns med en bokstav och en siffra,
T.ex. B4. De ligger efter 4-milskartorna i bokstavsordning och i en stigande
nummerordning.
Varje milblad omfattar 10x10km.
Varje kordinatruta är 1x1 km.
Varje milblad har en ca. 0.8 km överlapp i var riktning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-22
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Det finns två koordinataxlar, North (N) som är den lodräta koordinataxeln
och East (E) som är den vågräta koordinataxeln.
Du har fått ett koordinat ex. N:6303257, E:488279
Handhavande
För att hitta angivet koordinat börjar du med att ta fram det första
kartbladet, Översiktskartan.
Börja med att lokalisera N-koordinaten N:6303257 på den lodräta axeln.
Använd de fyra första siffrorna i koordinatangivelsen; 6303. Denna
kombination ligger mellan 6300 och 6310, d.v.s i rad G.
Lokalisera därefter E-koordinaten E:488279 på den vågräta axeln. Använd
de tre första siffrorna i koordinatangivelsen; 488. Denna kombination
ligger mellan 480 och 490, d.v.s i kolumn 11.
Du har nu hittat i vilket milblad som angivet koordinat finns, G11.
Leta upp rätt milblad. Sidmarkeringen (G11) står i mitten av bladet samt i
svart ruta med vit text vid kanten.
När du har hittat milblad G11 skall du leta reda på rätt koordinatruta.
För att hitta rätt koordinatruta använder du tredje och fjärde siffrorna i N
koordinaten (03) samt andra och tredje siffrrorna i E koordinaten (88).
Dessa kombineras till 0388.
Leta reda på koordinatrutan 0388 och du har funnit din position.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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