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1. Kartmenyn
Knappen ”Visa/dölj kartmenyn” visar en kartmeny, som innehåller olika grupper med kartlager. Där kan man välja vad man vill se.
Om man vill se kartmenyn hela tiden låser man fast den genom att klicka på kartnålen ”Visa/dölj teckenförklaring" i rubrikraden.

2. Teckenförklaring Kartlager
För att se vad varje grupp innehåller så klickar man på ”större än”-pilen till vänster. Då kan man markera ett eller flera lager i gruppen. Vill man avmarkera klickar
man en gång till på lagret.
För att visa allt som gruppen innehåller klickar man i ringen till höger om gruppnamnet.

3. Bakgrundskartor
Längst ner finns möjlighet att byta bakgrundskarta.

4. Sök
Förstoringsglaset ger en sökruta, där man kan söka på fastighetsbeteckningar, adresser (eller platser).

5. Objektinfo
i-knappen ger information om objekt från lagren i kartmenyn, t.ex. länkar till webplatser. OBS, inte alla objekt har någon information.

6. Drilldown
Nästa i-knapp används inte för närvarande

7. Mer funktioner
Sista knappen, med tre punkter, ger fler funktioner:
-Utskriftsfunktion, där man kan få ut en skalriktig karta.
-Mätfunktion, där man kan mäta linjer och ytor. OBS, mätningen sker där markören sätts, det finns alltså ingen snappning till närmaste brytpunkt.
-Ritfunktion, där man, förutom att rita punkter, linjer och figurer, också kan skriva in text.
-Dela kartan – länken till kartan kan kopieras och skickas.
-Exportera kartan – som en bild.

-Zoom-områden – för att snabbt flytta kartan till önskat område i hela kommunen.

8. Zoomverktyg
För att zooma in/ut använder man endera knapparna nere till höger eller scrollar med hjulet på musen. Flyttar kartan gör man genom att hålla nere vänster
musknapp och dra.

9. Koordinater
Koordinater syns längst ner till höger och anges i SWEREF 99 12 00.

