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Färgkodning av ledningsdragningSvart: Befintlig ledning som ska ligga kvarRöd: Befintlig ledning som ska tas ur brukGrön: Ny ledning
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Motorväg
Motorway

Allmän väg, minst 7 m bred
Public road, at least 7 m wide

Allmän väg, 5-7 m bred
Public road, 5-7 m wide

Allmän väg, mindre än 5 m bred
Public road, less than 5 m wide

Allmän väg under byggnad
Public road under construction

Genomfartsgata
Through street

Enskild bilväg; vägbom; vändplan
Private road; barrier; turning place

Kvartersväg; milstolpe
Block road; milestone

Enskild sämre bilväg; traktorväg
Private road, poor standard; tractor track

Gångstig; parkväg, cykelväg
Foot path; park road, cycle path

Vandringsled; elljusspår
Hiking trail; illuminated track

Järnväg, dubbelspårig; järnvägsstation
Railway, double track; railway station

Järnväg, enkelspårig
Railway, single track

Järnväg, smalspårig; förortsbana
Railway, narrow gauge;sub-urban railway

Järnväg under byggnation
Railway under construction

Tunnel
Tunnel

Planskild korsning
Crossing, overpass or underpass

Kraftledning, stamledning
Electricity transmission line, national

Kraftledning, regionledning; transformatorområde
Electricity transmission line, regional; transformator

Kraftledning, fördelningsledning
Electricity transmission line, local

Linbana, skidlift
Aerial cableway, ski lift

Rörledning, pipeline
Pipeline

Renstängsel
Reindeer fence

Flygbana; idrottsplats
Runway; sports ground

Vindskydd; kåta
Wind shelter; Lapp cot

Församlingskyrka; annan kyrka
Parish church; other church

Begravningsplats; klockstapel
Cemetery; bell tower

Mast; torn; skorsten
Mast; tower; chimney

Väderkvarn; vindkraftverk
Windmill; wind turbine

Bebyggelselämning; ruin
Settlement remains; ruin

Minnessten; byggnadsminne
Monument; historic building

Fast fornlämning; fast fornlämning utan synlig begränsning
Ancient monument; ancient monument without visible limit

Fornminne, område; punkt
Ancient heritage, area; point

Kulturminne, område; punkt
Cultural heritage, area; point

Gruvhål område; gruvhål
Mine shaft area; mine shaft

Riksgräns; riksröse; riksrösebeteckning
National boundary with labeled cairns

Territorialgräns
Territorial boundary

Länsgräns
County boundary

Kommungräns
Municipality boundary

Gräns för nationalpark; naturreservat
Boundary of National Park; nature reserve

Gräns för kulturreservat, annat område
Boundary of culture reserve, other area

Anläggningsområdesgräns
Limits of work area

Gräns för förbud mot terrängfordon
Prohibited area for cross-country vehicles

Gräns för skjutfält, skjutområde
Boundary of firing range

Gräns för militärt övningsfält
Boundary of military training area

Vatten; strandlinje; diffus strandlinje
Water body; shoreline; diffuse shoreline

Färjeled
Ferry route

Dammbyggnad; vattenfall
Dam construction; waterfall

Brygga; fyr; grund (bränning); pir 
Jetty; lighthouse; shoal (submerged rock); pier

Kaj; övervattensten, skär; dykdalb 
Quay; rock, islet; dolphin 

Ledverk; avbärare
Pile fenders; quay fenders

Bäck, dike; vattenriktning; vattendrag under jord
Stream, ditch; water direction; underground watercourse

Rörlig bro; gångbro; fors
Movable bridge; footbridge; rapids

Vattentub, vattenränna
Flume line, chute

Sluss; strömriktningspil
Lock; direction of flow

Glaciär
Glacier

Sluten bebyggelse; industriområde
Precincts; industrial area

Hög bebyggelse; låg bebyggelse, fritidsbebyggelse
High-rise buildings; low-rise buildings, leisure homes

Torg
Square

Bostadshus; industribyggnad
Dwelling house; industrial building

Verksamhetsbyggnad; samhällsfunktionsbyggnad
Commersial building; public building

Övriga byggnader
Other buildings

Barrskog; lövskog 
Coniferous forest; deciduous forest

Skog av fjälltyp; kalfjäll
Forest of mountain type; area above tree line

Åkermark; fruktodling
Arable land; orchard

Odlad mark ej åker; öppen mark
Farmland not arable land; open land

Sankmark; svårframkomlig sankmark
Marsh; marsh liable to flooding

Blekvät
Limestone bog

Höjdkurvor, ekvidistans 5 m,
i Norrlands inland 10 m och i fjällområde 20 m
Contour lines, vertical interval 5 m,
in Norrland's interior 10 m and in mountain area 20 m

Skärning; naturlig grop
Cutting; depression
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Riksgräns; riksröse
National boundary with cairns

Territorialgräns
Territorial boundary

Länsgräns / Länsgräns JB 1:5
County boundary / County boundary JB 1:5

Kommungräns / Kommungräns JB 1:5
Municipality boundary / Municipality boundary JB 1:5

Traktgräns / Traktgräns JB 1:5
District boundary / District boundary JB 1:5

Kvarterstraktgräns / Kvarterstraktgräns JB 1:5
Precinct boundary / Precinct boundary JB 1:5

Fastighetsgräns / Fastighetsgräns JB 1:5
Real property boundary / Real property boundary JB 1:5

Fastighetsstrand
Real property shoreline

Tätningsgräns för fastighetsindelning / Tätningsgräns för fastighetsindelning JB 1:5
Enclosing line for real property division / Enclosing line for real property division JB 1:5

Sockengräns
Civil parish boundary

Sockennamnsgräns (Gotland) / Sockennamnsgräns JB 1:5 (Gotland)
Civil parish name boundary (only Gotland) / Civil parish name boundary (only Gotland) JB 1:5

Odlingsgräns
Cultivation boundary

Kommunnamn, endast på kommunenklav
Municipality name, text only on municipality enclaves

Traktnamn
District name

Kvarterstraktnamn
Precinct name

Registernummer
Register number

Registernummer inom hakparentes (sämjedelad fastighet)
Register numbers in square brackets (joint properties with partition of land by private agreement)

Registernummer inom parentes (fastigheter med osäkert läge)
Register numbers in brackets (real properties/joint properties with uncertain locations)

Sockennamn, endast på sockenenklav
Civil parish name, text only on civil parish enclaves

Punktredovisad fastighet och samfällighet
Point presented real propery or joint property

Sinka för fastighet
Area belonging to a single property, dovetail symbol
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