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Start
Kommunkartan startar i en standardutbredning, en startvy. Du kan när som helst gå tillbaka till
startvyn genom att använda standardutbredningssymbolen: .
Startvyn ser olika ut beroende på om du använder dator, mobil eller surfplatta. På mobil och
surfplatta samlas alla rubriker från den övre menyraden i en rullista under symbolen: .

Startvy på dator

Startvy på mobil/surfplatta

GPS
Med hjälp av GPS-symbolen: , hittar kartan din aktuella plats. För att funktionen ska fungera måste
du aktivera platstjänster på din dator, mobil eller surfplatta.

Zoom
Du kan zooma in och ut genom att använda plus- och minustecknet i symbolen:
, eller med hjälp
av rullhjul på din datormus. Du kan även zooma in genom att hålla in shift, klicka i kartvyn och
använda rutan som dyker upp. Håll in ctrl, shift och klicka i kartvy på samma sätt för att zooma ut.
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Använder du smartphone eller surfplatta zoomar du in och ut genom att dra två fingrar på skärmen.
Du kan även zooma direkt till en plats genom att använda något av bokmärkena under rubriken
”Område”. Välj område i rullmenyn.

Sök
I sökrutan kan du söka på adress, gatunamn eller fastighetsbeteckning. Vid den tredje skrivna
bokstaven startar sökfunktionen. Välj träff i rullmenyn. En stavning kan få flera träffar.
Du kan stega mellan olika träffar med hjälp av pilarna i symbolen:
Rensa din sökning genom att klicka på symbolen:

.

.
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Bakgrundskarta
I den övre menyraden kan du välja olika bakgrundskartor under rubriken ”Bakgrundskarta”. Välj
mellan karta i färg, nedtonad karta eller flygfoto.

Verktyg
Under ”Verktyg” i den övre menyraden finns mätverktyg och funktion för att skapa en länk till kartan.
Mätverktyget har olika funktioner. Du kan mäta area, avstånd och koordinater.
Du kan skapa en länk till din aktuella kartvyn genom att kopiera texten som visas i fönstret.
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Kartlager
Genom att klicka på rubriken ”Kartlager” i den övre menyraden, visas eller döljs fönstret som
innehåller kartans alla lager.

Kartlager finns i olika nivåer. Klicka på rubrikerna i de olika nivåerna för att tända eller släcka lager.
Symbolen:

visar i vilken nivå det finns lager tända.

I sökfunktionen, med symbolen:
, för varje lager kan du söka mer information, om det finns
någon sökinformation definierad för det aktuella lagret.
Under symbolen:

får du generell information om det aktuella lagret.
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Information i kartvyn
Om du klickar någonstans i kartvyn tänds ett fönster med information för lagret som är tänt. Ju fler
lager tända desto mer information visas i fönstret. Du kan stega i fönstret med hjälp av pilarna för att
visa mer information.

Med hjälp av funktionen ”Transparens” kan du välja nivå av transparens på de tända lagren.
Du kan välja att släcka de lager som är tända genom att klicka på ”Släck alla lager”.

Vid frågor om kommunkartan kontakta Piteå kommun på telefon 0911-69 60 00.

5

