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1 Introduksjon
Geodata har i samarbeid med IKT Agder laget flere web-løsninger som er basert på Geocortex med
HTML5-viewer. Denne dokumentasjonen bekskriver funksjonalitet som er tilgjenglig gjennom klientene.
Skjermdumpene er hovedsakelig fra Arendal klienten, så avvik i form av andre tilpasninger i de andre
løsningene kan forkomme.
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2 Start kartklienten
Start foretrukket nettleser og bruk en av disse URLene:
Arendal kommune: https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=arendal_ekstern&locale=nb
Grimstad kommune: https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=grimstad_ekstern&locale=nb
Froland kommune: https://karttjenester.ikt-agder.no/mobilgis/?Viewer=froland_ekstern&locale=nb
Klienten starter - startvinduet ser slik ut:
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3 Verktøy og funksjonalitet
1

3.1 Informasjonspanelet

Klikk på pilsymbolet

oppe i venstre hjørne av kartvinduet for å åpne informasjonspanelet. I

informasjonspanelet styrer brukeren synlighet av kartlagene, transparents, karttyper, søke- og
identifiserresultater. Andre funksjoner er tegnforklaring og zoom til synlig målestokk. Lukk vinduet med
x-knappen oppe til høyre. (Slik lukkes også alle andre menyer i informasjonspanelet, som f. eks.
Tegnforklaring.) Under er en beskrivelse av de ulike alternativene man har i kartlagslista.

Velg en predefinert karttype som styrer hvilke kartlag som er
av/på. Karttypene er satt opp for å forenkle tilgang til
kombinasjoner av kartinnhold som benyttes ofte.

Transparents i prosent for kartlaget.
Klikk på pluss symbolet for å utvide gruppene.

Huk på/av = synlig/usynlig i kartvisningen.
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Tegnforklaring, Zoom til synlig målestokk.
Samlet tegnforklaring for alle påslåtte kartlag kan man få frem ved å velge

- knappen øverst til høyre

i informasjonspanelet, og deretter velge «Vis tegnforklaring».

Veksle tilbake til kartlagslista ved å trykke på den samme

- knappen og velge «Vis kartlagsliste».

Hvis et kartlag vises med utgrået skrift på navnet betyr dette at kartlaget ikke er synlig i gjeldende
målestokk. Zoom inn i kartet eller velg pilsymbolet til høyre for kartlaget, og velg «Zoom til synlig
målestokk» for å gjøre kartlaget synlig.

2
3.2 Zoom inn/ut og Bokmerker

Zoom inn/ut i «faste» målestokk-trinn ved å klikke på hhv. pluss eller minus så vil kartvisningen
endres i forhold til dette. Man kan også angi nøyaktig målestokk (se kapittel 3.7).
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Bokmerker. Et bokmerke er et kartutsnitt/område som er lagret med et navn slik at man enkelt
kan hente dette frem ved en senere anledning. Velg mellom å navigere til et allerede lagret bokmerke,
eller lagre det aktive kartutsnittet til et nytt bokmerke.

3
3.3 Hurtigvalgmenyen og høyreklikkmenyen.

Hurtigvalgmenyen oppe i venstre hjørne av kartvinduet er tilpasset for å gi rask tilgang til funksjoner via
snarveiene i menyen. Her finnes følgende funksjoner:
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Søk etter stedsnavn (beskrives i kapittel 3.6).



Søk opp adresse (beskrives i kapittel 3.6).



Søk opp eiendom (beskrives i kapittel 3.6).



Finn data i kartet (Identifiser) – (Beskrives i kapittel 3.6).



Endre synlige kartlag – Åpner Informasjonspanelet som gir tilgang til kartlagene.



Gå til startutsnitt – Kartvisningen går tilbake til startutsnittet.

Høyreklikkmenyen fås frem ved å høyreklikke en valgt sted i selve kartbildet. Menyen inneholder
følgende:


Finn data i kartet (Identifiser) - (Beskrives i kapittel 3.6).



Tegn et punkt – Oppretter et punkt der hvor brukeren klikker i kartet (beskrives i kapittel 3.6).



Plott en koordinat – Viser koordinatene i det valgte punktet.



Legg til tekst - Oppretter en selvvalgt tekst der hvor brukeren klikker i kartet (beskrives i kapittel 3.6).



Sentrer kartet her – Flytter kartbildet slik at valgt punkt midtstilles.

4

3.4 Global søk

Dette søket er tilgjengelig i øvre høyre hjørne av kartløsningen og gir en liste over søkeresultater i
informasjonspanelet. Søkeresultatene innebefatter blant annet stedsnavn. Klikk på et av
søkeresultatene for å vise dets posisjon i kartet.

5
3.5 Bakgrunnskart
Velg mellom følgende bakgrunnskart:
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3.6 Verktøylinje
Verktøylinjen inneholder flere menyer og vises/skjules med

-knappen oppe i høyre hjørne av

kartvinduet.

Navigasjon-menyen

Panorer – hold inne venstre musetast og flytte kartutsnittet.
Zoom inn – hold inne venstre musetast og dra et ønsket rektangel i kartet.
Zoom ut – hold inne venstre musetast og dra et ønsket rektangel i kartet.
Startutsnitt - kartvisningen settes tilbake til startutsnittet.

Identifiser (Finn data i kartet) – klikke eller dra et rektangel i kartet for å identifisere kartobjekter og få
fram egenskapsinformasjon og annen relatert informasjon knyttet til objektene.
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Resultatene av identifiser-funksjonen dukker opp i informasjonspanelet til venstre og som røde punkter i
kartet. Klikk på et av objektene i resultatlista for å markere det gult i kartet og vise tilhørende
informasjon (eks. nedenfor viser en teig).

Hvis kartobjektet man har identifisert er en eiendom kan man navigere seg videre til www.seeiendom.no
for det aktive objektet, og på den måten få tilgang til ytterligere informasjon.
Hvis kartobjektet man har identifisert er en reguleringsplan kan man navigere seg videre til detaljert
informasjon om planen på kommunens webside ved å velge «Mer info». Man kan også velge å trykke
på en lenke for å gå til utvidet planinnsyn. Se punkt 4 i dette dokumentet for mer informasjon om
reguleringsplaner.
Klikk på x-knappen i øvre høyre hjørne av informasjonspanelet en gang for å deaktivere gulmarkering
av objekt og to ganger for å fjerne resultater.
Forrige utsnitt - kartutsnittet settes tilbake til det forrige utsnittet.
Neste utsnitt - kartutsnittet settes fram til det neste utsnittet.
Bokmerker – Et bokmerke er et kartutsnitt/område som er lagret med et navn slik at man enkelt kan
hente dette frem ved en senere anledning. Velg mellom å navigere til et allerede lagret bokmerke, eller
lagre det aktive kartutsnittet til et nytt bokmerke.
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Søk-menyen

Stedsnavn – søk etter stedsnavn i matrikkelen og få treffene markert i kartet. Man kan søke ved å skrive
inn både hele eller deler av navnet. Velg et av de resulterende objektene i lista for å markere og zoome
til dette, samt få frem mer informasjon.
Adressesøk – søk etter adresse (vegnavn og husnummer) i matrikkelen og få treffene markert i kartet.
Ønsker man opplistet alle adressene for en veg kan man utelate husnummer fra søket. Velg et av de
resulterende objektene i lista for å markere og zoome til dette, samt få fram mer informasjon. Eller velg
lenkene «Bygg» eller «Eiendom» for mer informasjon angående dette.

Eiendomssøk – søk på eiendom (gardsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer) i
matrikkelen og få treffene markert i kartet. Velg et av de resulterende objektene i lista for å markere og
zoome til dette, samt få fram mer informasjon. Eller velg lenkene «SeEiendom», «Adresse» eller
«Bygg» for mer informasjon angående dette.

Søk i kartet – velg punkt eller rektangel og tegn i kartet, trykk deretter på søk-knappen. Søket gjøres i
matrikkelen og treffene markeres i kartet. Velg et av de resulterende objektene i lista for å markere og
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zoome til dette, samt få fram mer informasjon. Eller velg lenkene SeEiendom, Adressesøk eller
Bygningssøk for mer informasjon angående dette.

Identifisering av kartobjekter kan også gjøres ved å tegne/markere i kartet med Frihånd, Linje, Polygon,
og Rektangel.

Spørring og filter – man kan sette opp en spørring eller et filter med flere betingelser. Spørringen eller
filteret er begrenset til betingelser innenfor ett og samme kartlag. Man kan også velge å kjøre
spørringen eller filteret mot et romlig filter (gjeldende kartutsnitt).
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Oppgaver-menyen

Mål – velg mellom å måle distanse eller areal. Man kan snappe til objekter (hekte tegningen på
objekter) i kartet når man måler opp distansen eller arealet. (F.eks kan man velge at det skal være
mulig å snappe til eiendomsgrensepunkt hvis man ønsker å nøyaktig måle opp arealet på en tomt.) For
å bruke snapping velg først hvilke kartlag man skal kunne snappe til «Selekter kartlag for snapping»,
velg så «Aktiver snapping». Når man tegner distansen eller arealet i kartet dukker det opp en ring som
viser at snapping er aktivert.

Man kan også benytte andre måleverktøy som linje, frihåndslinje, polygon, frihåndspolygon, sirkel og
rektangel.

Skriv ut
Velg ønsket layout (ark-størrelse), format (pdf), oppløsning, evt. rutenett, målestokk, evt. overskrift,
merknad og signatur.
Alle utskrifter forhåndsvises i kartet. Det gir mulighet for å finjustere kartutsnittet som skal skrives ut ved
hjelp av panorering (hold venstre musetast nede mens man flytter markøren i kartvinduet). Trykk på
«Skriv ut»-knappen når justering av utsnittet er ferdig.
All utskrift skjer til formatet pdf. Velg så utskriftsdialogen i pdf-programmet for å skrive ut på printer.
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Del – gir mulighet til å dele lenken til gjeldende kartvisning på e-post eller sosiale medier. Lenken tar
vare på påslåtte kartlag og kartutsnitt.
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Tegne-menyen

I tegne-menyen har man mulighet til å tegne ulike figurer som punkt, tekst, linje, frihånd,
frihåndspolygon, ellipse, sirkel, polygon og rektangel. Velg en av disse mulighetene i tegn-verktøyet.
Også ved tegning kan man snappe (hekte tegningen på objekter i kartet), se s. 13 for mer om snapping.
Man kan også velge mellom ulike stiler på tegningen.

En tegnet figur kan redigeres ved å velge rediger-knappen før man klikker på figuren i kartet. Man kan
redigere figurens form og stil. I redigeringsmenyen finnes også verktøyene «Fjern tegning» og «Fjern
alle» tegninger.

Eksporter tegninger - Tegningene kan lastes ned som en shape-fil til bruk i kartprogrammer.
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Data-menyen

Google StreetView
Åpner Google Street View i et panel under kartutsnittet. Utvid evt. Google Street View over i et nytt
nettleservindu slik at man kan se både kartinnsyn og gatebilde samtidig i to ulike nettleservinduer (dette
gjøres ved å klikke på pilsymbolet i øvre høyre hjørne av gatebildet). Ved å panorere og klikke i
gatebildet kan man hhv. snu perspektivet og flytte seg videre langs veiene som vises i bildet.
Forflytningen i gatebildet er synkronisert med kartinnsynet, slik at man ser hvor i kartet det aktuelle
gatebildet er posisjonert og i hvilken retning det er orientert (dette vises med en blå markør).
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Skråfoto flervinkel

Trykk på «Åpne»-lenken for å starte IKT-AGDER – Skråfoto.

I nettsiden som åpnes er det ulike funksjoner og verktøyknapper.
Man kan forflytte seg i bilde ved å holde inn venstre museknapp og bevege markøren.
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Veksle mellom bilder tatt mot nord (N), øst (E), sør (S) eller vest (W).

Zoom inn (+) eller ut (-) i bildet.

Veksle mellom skråfoto (Oblique) og ortofoto (Ortho).
Måle lengde langs bakken. Klikk i kartet, avslutt linja med dobbeltklikk.
Måle lengde. Klikk i kartet, avslutt linja med dobbelklikk.
Måle areal. Klikk i kartet, avslutt arealet med dobbelklikk.
Måle høydeforskjell. Klikk i kartet, avslutt med enkeltklikk.
Måle horisontalretning. Klikk i kartet, avslutt med enkeltklikk.
Måle høyde over havet. Klikk i kartet.
Fjern alle målinger.

Hent karttjeneste
Her kan man gjøre søk etter eksterne datasett, WMS-tjenester og software (applikasjoner).
Steg 1 – Skriv inn et søkeord og velg ”Søk”.

Steg 2 – Filtrer evt. ytterligere på søkeresultatet. Klikk på ett av søkeresultatene og velg ”Neste”.
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Hvis man i steg 2 velger en WMS-tjeneste får man opp en beskrivelse av tjenesten og valget ”Legg til
karttjeneste” for å legge den inn i kartet.
Hvis man i steg 2 velger et datasett eller en software, får man opp en beskrivelse av datasettet eller
software, og valget ”Åpne i nettleser ” for ytterligere informasjon på leverandørens nettside.
Legg til SOSI
Angi filplassering, geometritype og projeksjon på fila du vil legge til i kartet.
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Last opp data
Man kan laste inn bl.a. kommaseparerte tekstfil, excel-regneark, ESRI-shape, GPS-logg eller ESRIfilgeodatabase.

Last ned kartbilde
Her kan man lagre en skjermdump av kartet i flere ulike formater. Hvis man velger «Inkluder
georefererte data» blir også koordinater av utsnittet lagret og andre GIS-/kartsystemer kan lese dette.
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Last ned kartdata
Her kan man laste ned kartdata til bruk i andre kart- og tegneprogrammer.
Steg 1 – Velg filformat:

Steg 2 – Velg hvilke kartlag du vil laste ned. Velg mellom kommuneplan og reguleringsplan.
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Steg 3 – Velg det geografiske utsnittet du ønsker å laste ned kartdata fra. Velg mellom gjeldende
kartutsnitt eller klipping etter egendefinert opptegnet geometri.

Klikk ”Fullfør”.

Steg 4 – Fyll inn personopplysninger. Man må minimum registrere navn og e-postadresse.
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Steg 5 - Klikk så på lenke for å åpne eller lagre nedlastet zip-fil med kartdata.
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Hjelp & tilbakemelding-menyen

Brukerveiledning – dokumentasjon/hjelpetekst som forklarer kartinnsynets innhold og funksjoner (i pdfformat).
Gi en tilbakemelding
Åpner et skjema brukerene kan benytte til å sende inn tilbakemeldinger.
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3.7 Målestokk

Grafisk målestokk angir avstand i kartet.

Ved å klikke på målestokktallet (merket gult) dukker det opp en liste med predefinerte målestokktall
man kan velge fra. Trykk på «Gå»-knappen for å zoome til den målestokk man har valgt.

8
3.8 X og Y koordinater av markøren

Viser koordinater fra markøren. Velg fra hvilket koordinatsystem man vil vise koordinater fra en
nedtrekksliste.

9

3.9 Oversiktskart

Få frem oversiktskartet ved å trykke på pila nederst i høyre hjørne av kartvinduet. I oversiktskartet er det
et lite rødt rektangel som markerer hvor hovedkartutsnittet er lokalisert. Oversiktskartet tilpasser seg
dynamisk når det panoreres eller zoomes i hovedkartet.
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3.10 Finn posisjon

Posisjonsknappen gir mulighet til å lokalisere PCen eller den mobile enhetens posisjon med en markør i
kartet. Velg mellom tre ulike alternativer for posisjonering. (På enkelte enheter vil posisjonering kunne
kreve at stedtjenester er aktivert i innstillingene.)
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4 Tilgang til informasjon om reguleringsplaner
For å få tilgang til informasjon om reguleringsplaner må man først tegne opp reguleringsplanene i kartet.
Fra kartlagslista i informasjonspanelet kan man velge en egen karttype som heter «Reguleringsplan»
(markert gult i figuren nedenfor):

Velg så «Identifiser» under Navigasjon-menyen eller «Finn data i kartet» i høyreklikkmenyen. Begge
disse knappene er markert med gult i figuren nedenfor. (Navigasjon-menyen for man frem ved å klikke
på verktøysymbolet i øvre høyre hjørne av kartvinduet.) Etter å ha klikket i kartet dukker resulterende
treff på reguleringsplaner opp i informasjonspanelet til venstre (se figur nedenfor).
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Trykk på lenken «Mer info» for å lese mer om planen på kommunens hjemmesider. Det dukker da opp
en informasjonsside om den aktuelle planen med tilknyttede dokumenter nederst (se figur nedenfor).
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Trykk på lenken «Gå til utvidet planinnsyn (krever Internet Explorer)» for å åpne opp et nettleservindu
med planregisterinformasjon for den aktuelle planen (se figur nedenfor). Planen markeres da med turkis
farge i kartet og informasjon om planen med evt. endringer dukker opp i informasjonspanelet til venstre.

Fra resultatlista får man opp registerinformasjon for den enkelte plan ved å klikke på informasjonsikonet
for valgt plan. Detaljene i dette vinduet er beskrevet i kapitlet Planinformasjon.
For hver av planene i resultatlista, kan du også zoome inn til området valgt plan omfatter ved å trykke
på forstørrelsesglassikonet .
(Hvis man ønsker alle reguleringsplaner synlige i kartet kan man slå dette på under «Kartlag» nederst til
venstre i informasjonspanelet).

Planinformasjon
Planinformasjonsbildet er delt opp i sju områder der du får sett innholdet ved å klikke i overskriftene på
venstre side av vinduet. Informasjonstyper i planregisteret som innehar data for valgt plan vises med
sort skrift, og de som ikke har data for denne planen er markert med grå skrift. Blått tall i parentes ved
siden av områdeoverskriftene angir antall elementer i registeret for informasjonstypen. Svart uthevet
skrift indikerer informasjonstypen du til enhver tid viser fram.
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Arealplan
Her vises hoveddataene for en plan. Egenskaper som ikke er registrert for valgt plan er tonet ned med
grå ledetekst. Dersom teksten vises med rød skrift, indikerer det en tilstand i dataene som krever
inspeksjon. Forklaring vises ved å holde musepekeren over symbolet
ved siden av teksten.

Behandlinger
Her vises alle behandlinger som er knyttet til
valgt plan sortert på dato. Hver behandling
kan skjules og vises igjen ved hjelp av
knappene og
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Aktører
Her vises personer/organisasjoner og den
rollen disse har hatt, knyttet til en
planbehandling.

Relasjoner
Her vises relasjonene valgt plan har til andre
planer. Informasjonen er gruppert utfra hvilken
type forhold planene har til hverandre. Dette
handler vesentlig om aspekter ved gyldighet i
forhold til plantype og vedtaksrekkefølge.

Plandokumenter
Her samles oppføringer av utvalgte dokumenter knyttet til alle planbehandlinger for planen, samt
dokumenter som er direkte knyttet til arealplanen uavhengig av planbehandlinger (redigerte gjeldende
bestemmelser). Lista er sortert på planbehandlinger, og hvert dokument vises med ikon
(dokumenttype), startdato, type dokument, link til dokumentet og en knapp for rask forhåndsvisning av
dokumentet. Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig for alle typer dokumenter. Hvilke som kan
forhåndsvises ser du ut fra om knappen er valgbar eller ikke. Plandokumentet åpnes ved å klikke på
linken.
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Dispensasjoner
Her listes alle dispensasjoner knyttet til valgt
plan. Dispensasjoner er lagret i geodatabasen,
og det fortas alltid en egenskapsspørring med
planens unike nøkkel som utgangspunkt.

Midlertidige forbud
Her listes alle midlertidige forbud knyttet til valgt plan. Midlertidige forbud er lagret som flater i
geodatabasen, og det foretas alltid romlig spørring med planens polygoner som utgangspunkt.
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Vis planinformasjon fra kartet (punkt)
Ved å klikke på knappen
ved siden av søkefeltet og deretter klikke i kartet, dukker skjermbildet
“Planrapport” opp med oversikt over planinformasjon for valgt punkt.
Skjermbildet viser gjeldende regulering basert på gjeldende planer, formål, hensynssoner o.s.v. for alle
konfigurerte plantyper, avhengig av den enkelte plantypes -/det enkelte planlags utstrekning. Ved hjelp
av knappene og kan du skjule og vise fram planer etter behov.

Finn planer under polygon
Verktøyet rapporterer arealplaner som overlapper polygon tegnet av brukeren. Det er tilgjengelig via
knapp som vist under.
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Velg verktøyet og tegn polygon for området du vil ha vist.

Resultatet vises i samme dialogboks som blir brukt for egenskapsbasert plansøk. Dermed foreligger de
samme muligheter for å gå videre til planinformasjon samt å skalere kartbildet til planens utstrekning.
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