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Hvordan bruke kommunekart 
 
Generelt om kommunekart 

Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Det er ingen begrensninger 
på hvor mye som kan lastes ned hver gang. Du kan søke opp adresser, steder og 
eiendommer over hele landet. Du kan enkelt få beregnet en kjørerute med trinn for trinn 
instrukser for hvordan du kommer deg til målet. Kartet kan brukes i en nettleser på enten PC, 
nettbrett eller mobiltelefon. 

Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i 
kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak. 
Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i, og få tilgang til 
eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen. 

Når du zoomer deg inn i løsningen, vil du – under et visst zoomnivå – få vist hvilken 
kommune du befinner deg i. 

Hvis du venstreklikker eller trykker på et punkt i kartet, vil du få opp et panel med detaljinfo 
på høyre side. Fra denne kan du starte ruteplanlegger. I tillegg gis mer informasjon om 
punktet du trykket på dersom det er tilgjengelig. 

 

 

Eidsvoll kommunekart 
  

Velg blant kartlag  
Ved å trykke på «Kartlag» får du opp alle tilgjengelige kartlag tilpasset Eidsvoll kommune.  

 

 

De ulike kartlagene kan hukes av eller på alt etter hva du ønsker å vise. Ved å bruke pilen til 
venstre for kartlaget åpnes det en nedtrekksmeny, her kan du velge ulike tema innenfor 
kartlaget ved å klikke på «øyet» til høyre. 
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I eksempelet under vises kartlaget Interessepunkter, i kartlaget er alle temaene huket av. 

 

I eksempelet under vises kartlaget Eidsvoll Arealplaner, i kartlaget er det bare huket av for 
Planer på bakken. 

 

 

Få mer informasjon – trykk i kartet 

Du kan få mer informasjon om posisjoner i kartet ved å trykke i kartet eller ved å klikke med 
venstre museknapp. Hvilken informasjon du får er avhengig av hvilke kartlag som tilbys. 
  
Sammen med stedsnavn eller adressen vil du se koordinater for det punktet som du har 
trykket på. Du har også mulighet til å legge til posisjon i ruteplanleggeren. 
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Når du trykker i kartet vil det vises adresse, eiendom, stedsnavn, samt kommune i 
overskriften i sidepanelet for enheter med stor skjerm (f.eks PC eller nettbrett i liggende 
orientering). På enheter med liten skjermstørrelse vil det vises et bånd nederst med 
informasjon om adresse, eiendom, stedsnavn og kommune for der du trykket i kartet. Trykk 
på dette båndet for å få opp mer informasjon på full skjerm. 
  
Dersom punktet du peker er innenfor en eiendom med en adresse, vil du få opp adressen. 
Hvis eiendommen har flere adresser, vises den som er nærmest der du trykket. Hvis punktet 
du peker på ligger mer enn ca 200 meter fra nærmeste adresse, vil det vises stedsnavn. Hvis 
punktet du peker på ligger mer enn ca 1000 meter fra nærmeste stedsnavn vil kommunens 
navn vises i sidepanelet. 
  
I tillegg vises en liste over kartlag du kan få mer informasjon om. Trykk på kartlagsnavnet og 
du får opp informasjonen.  
  
Søk  

Søk brukes til å søke opp en bestemt adresse, en eiendom eller et sted. Søk utføres ved å 
skrive inn ønsket søketekst i søketekstboksen. Denne boksen aktiveres ved å trykke eller 
klikke på den. 
  
Det vil dukke opp forslag til søkeresultater mens du skriver. Hvis du bruker enter eller pil i 
søkefeltet vil du få et fullt søk, med forslag til resultater i alle søkekategoriene. 
  
Hvis du plasserer markøren i søkefeltet på nytt og skriver inn et nytt søk vil du igjen få forslag 
til søkeresultater. 
 
Du kan søke opp Adresse (gatenavn og husnummer evt. bokstav), Eiendom 
(gnr/bnr/fnr/snr, evt. eiendommens navn), Sted (stedsnavn evt. kategori som kirke) og 
Plan – søk på planid. Generelt gjelder det at jo mer presist du angir et søk, jo mer presise 
resultater vil du få. 
 
Når du velger et søketreff i listen, vil kartet automatisk bli zoomet inn til treffet og bli markert i 
kartet. På enheter med stor skjerm (f.eks PC og nettbrett i liggende orientering) vil mer 
informasjon vises automatisk i sidepanel. På små skjermer vises et bånd nederst på 
skjermen som du kan trykke på for å få opp mer informasjon om søketreffet. 
På PC kan du bruke piltaster + enter for å navigere i søketreffene og velge i listen. 
 

I eksempelet under vises søk på eiendom ved bruk av gårds- og bruksnummer
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Meny 

Under valget meny finner du flere funksjoner som mål i kart, tegn i kart, ruteplanlegger, 
terrengprofiler osv. Ta funksjonene i bruk ved å klikke på de ulike valgene.  

Ved å klikke på Mål i kart vil markøren endres til et trådkors med hjelpetekst som forklarer 
hva du skal gjøre. Resultatet/ målene vises i kartet.  

Ved funksjonen Tegn i kart vil du også få en ny meny på høyre side med muligheter for å 
endre tegnemodus, farger og lignende. 

Kart kan skrives ut og deles. 

Tegnforklaring vises for de kartlag som er slått på i klienten. Når kartlag slås av og på eller 
du flytter eller zoomer i kartet, vil tegnforklaringen oppdateres fortløpende. 

  
Tegnforklaringen kan flyttes rundt i kartet ved å trykke på overskriften og dra 
tegnforklaringsdialogen til ønsket sted innenfor kartbildet. Flytting kan skje på 
nettbrett(touch), men ikke på små enheter, f.eks mobil eller kartinnbaking. 
  
Avslutt tegnforklaringen ved å trykke på (X). 
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Det er også mulig å vise kartene i 3D. Kommunekart i 3D åpnes opp i egen fane i 
nettleseren. Ved å trykke på spørsmåltegnet øverst til høyre får du informasjon om hvordan 
du kan panorere/ rotere kartet.  

 

 

 

 

 

Velg bakgrunnskart 
Standard bakgrunnskart når du starter klienten er Kart eller Grått kart. Bakgrunnskartet er 
generert fra Norkart Datavarehus, og er basert på grunnkartdata (FKB) for Norge. 
Bakgrunnskart utenfor Norges grenser er basert på OpenStreetMap. 

Som bruker kan du velge mellom Kart, Grått kart og Flyfoto som bakgrunnskart, eventuelt 
skjule bakgrunnskartet i sin helhet. 

Menypunktet som er valgt vises med farge, mens de øvrige vises i gråtoner. 
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Klikk på Bakgrunn 

  

 

 

  

Vis tekst og veier 

Nå du startet opp klienten er det krysset av for «Vis tekst og veier», og da vil tekst og veier 
vises i kart på skjerm og på utskrift. 

Hvis du ikke vil vise tekst og veier på kart eller utskrift kan du ta bort avkrysning for «Vis tekst 
og veier». 

 

Skjul bakgrunnskart 

Hvis du ikke vil vise bakgrunnskart kan du velge de bort med å krysse av for «skjul 
bakgrunnskart». Ikonene for valgte bakgrunnskart blir grå, og kun kartlag for klienten vil 
tegnes eller skrives ut.  

Du skrur på bakgrunnskart igjen med å trykke på ønsket type bakgrunnskart på nytt. 

 

Flyfoto 

Flyfoto er en rekke med målestokksriktige flybilder fra ulike flyvninger og prosjekter, og satt 
sammen i en heldekkende mosaikk. Dato og tidspunkt (solskygge), og oppløsning på 
bildene, vil variere fra sted til sted. Flybildene vil bli oppdatert med nyere bilder etter hvert 
som nye flybildeprosjekter ferdigstilles. 

I mindre målestokker er det satellittbilder som vises. 
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Mer informasjon og veiledning finner du under meny og hjelp.  

 

Kilde: Norkart (2022) https://www.kommunekart.com/Hjelp/index.html 

Eidsvoll kommune 31.08.2022 


