
Hent ut koordinat frå Fylkesatlas. 
 

Gå inn på http://www2.fylkesatlas.no (NB frå 7. mai vil adressa være www.fylkesatlas.no ) 

Naviger til aktuelt område ved hjelp av følgjande verkty: 

Gå til område: her får ein opp kommuneliste og kan gå direkte til kommune 

 

Zoom inn:  Dra ein firkant over det området en ynskjer å zoome inn på 

Zoom ut:  Ved å klikke på knappen går ein ut eit nivå. 

Heile område:  Ved å klikke på knappen går ein ut og får sjå heile kartet. 

Navigeringsskala: 

 

Klikk på + for å gå eit nivå inn. Klikk på – for å gå eit nivå ut. Klikk og hald tak i knapp for å flytte fleire 

nivå inn eller ut. 

 

Når ein har definert området ein skal finne koordinat for er det to måtar å finne x og y koordinat. 

Peike i kart og notere ned hjørnekoordinat: 
Nede til venstre i kartet er det ei rute som viser x og y koordinat i sone 33. Ved å flytte musepeikaren 

i kartet ser ein at koordinaten endrar seg. Ved å peike på eit av områda sitt hjørnepunkt kan ein lese 

av koordinaten og føra dette inn i søknadsskjemaet. Sjå døme: 

http://www2.fylkesatlas.no/
http://www.fylkesatlas.no/


 Koordinaten her er X = -34474.09 Y= 6877546.43 

Hent ut dei neste punkta  på same måte.  

Digitalisere område og hente ut koordinat frå felt: 
Det er enklare å halde oversikten over område ved å digitalisere det direkte på skjerm for så å plukke 

ut koordinatane frå dette systemet. 

Aktiver digitaliseringsknapp frå menylinja:  

Klikk på startpunkt, klikk deg vidare til neste punkt osv. Avslutt med å dobbeltklikke på siste punkt i 

polygon. 

 



Når ein har dobbeltklikka og avslutta polygone ser en at ”Geometri (WKT) feltet til høgre er fylt ut. 

Kopier ut heile strengen. 

I dette dømet  så strengen slik ut: 

POLYGON((-34474.09375 6877300.4882813,-34632.765625 6876972.5664063,-34389.46875 

6876909.0976563,-34087.9921875 6877014.8789063,-34103.859375 6877395.6914063,-

34294.265625 6877395.6914063,-34474.09375 6877300.4882813)) 

Ved å plukke ut elementa frå stengen kan ein finne dei hjørnekoordinatane en har behov for. 

Strengen er bygd opp slik at innafor (()) finn  ein først X og så Y koordinat, så repeterast det med X og 

Y. Dermed kan en splitte det opp og få forståelege hjørnekoordinatar som skal fyllast inn i 

søknadsskjemaet. 

I dømet over vil hjørnekoordinat lista bli sjåande slik ut: 

Hjørnepunkt X-koordinat Y-koordinat 

A -34474.09375 6877300.4882813 

B -34632.765625 6876972.5664063 

C -34389.46875 6876909.0976563 

D -34087.9921875 6877014.8789063 

E -34103.859375 6877395.6914063 

F -34294.265625 6877395.6914063 

G -34474.09375 6877300.4882813 

 

NB Ein kan kutte siffer etter ” .” Koordinaten treng ikkje vere så detaljert for denne type søknad. 


