
Kom igång med Söders kartarkiv

1. Gå till url:en http://software.garmin.com/sv-SE/express.html och ladda 
ner Garmin Express till din dator.

2. Klicka på knappen ladda ner en bit ner på hemsidan och välj sedan att 
köra nedladdade programvaran så att den installeras på din dator

3. Starta programvara Garmin Express

4. Anslut din enhet (helst Garmin annars krävs annan extra programvara) till
din dator

5. Klicka på knappen Lägg till en enhet och välj din GPS-klocka
6. Gå till url:en https://connect.garmin.com/modern/ och se till att skaffa 

ett konto 
7. Gå till url:en http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/ och ladda ner 

programvara samt installera den på din dator.
8. Ta en bild med din mobil eller scanna den karta du önskar lägga upp på 

Söders kartarkiv. Skicka sedan bilden till din dator via email och när du får
emailet spara den förslagsvis på ditt skrivbord

9. I Garmin Express, synkronisera dina aktiviteter
10. Gå till Garmin Connect via knappen i Garmin Express. 

url:en
http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/
url:en
https://connect.garmin.com/modern/
url:en
http://software.garmin.com/sv-SE/express.html


11. Klicka på de tre sträcken längst upp till vänster och välj Aktiviteter

12. Välj aktiviteten som du önskar koppla karta till

13. I över högre hörnet klicka på kugghjulet så att det ramlar ner en lista och 
välj exportera till GPX



14. Filen exporteras och hamnar förmodligen i din Hämtade filer-mapp. 
15. Nu gå till programvaran Quickroute som du installerat och välj den vita 

pappret uppe till vänster

16. Välj filen som du sparat ner på ditt skrivbord som är en bild av din karta 
och därefter den *.gpx-filen som hamnade i din Hämtade filer-mapp

17. Nu kommer det roliga där man ska lägga in rutten så att den startar. 
Använd pekverktyget för att flytta linjen och dra den så det passar din 
löpning



18. För att kunna ladda upp din rutt till Söders kartarkiv krävs det ett konto. 
Kontot fås genom att man mailar hedman@soderskartarkiv.se .

19. När man har ett konto så klickar man på pärm-ikonen

20. Där fyller man in adressen i bild nedan samt sina egna 
inloggningsuppgifter för användarnamn och lösenord och klickar på 
Anslut-knappen

mailto:hedman@soderskartarkiv.se


21. Fyll i information om träning/tävling samt en eventuell kommentar.
22. Klicka på knappen OK längst ner när allt är ifyllt. Om allt gått bra så får du 

Nästa gång du vill publicera din karta har du redan programvarorna 
installerade om behöver bara kör punkt 8-22

Lycka till


