
 

Veiledning til inntegning av stier og løyper 
 

Under følgen en veiledning for inntegning og deling av kart gjennom norgeskart sin løsning. Merk at 

det finnes andre løsninger enn norgeskart som også kan brukes.   

 Gå inn på www.norgeskart.no 

 Trykk på menyknappen øverst til venstre:   

 

 Under «hva vil du gjøre?», trykk «tegne og måle». Her vil du få opp en boks med flere valg:  

 

o Under fanen «punkt», kan du tegne inn ulike punkt i forskjellige farger og størrelser. 

Velg punkttype, størrelse og farge, og plasser det i kartet.  

http://www.norgeskart.no/


 

o Under «linje», kan du velge ulike linjetyper, tykkelse og farge. For å endre retning på 

stien, trykk en gang. Når du har tegnet inn hele stien, er det viktig å dobbeltklikke for at 

stien skal lagres.  

o Under «tekst» kan du legge inn tekstelementer i kartet. Dette kan for eksempel være 

«start», «slutt», «gapahuk», «karttavle», «bro» eller annet det kan være nyttig å vite 

om.  

Eksempel på hvordan en ferdig inntegnet sti med tekst kan se ut:  

 

 Når du har tegnet inn stien, kryss ut tegneboksen.  

Nå som traseene er tegnet inn, kan du dele kartet. Her finnes det flere muligheter:   

 

1. Alternativ 1: Under «hva vil du gjøre», trykk «dele kartet». Kopier lenken som dukker opp og 

legg den inn i innspillet som sendes til kommunen. Når kommunen åpner linken, vil de 

inntegnede stiene bli med i kartet.  



 

2. Alternativ 2: Under «hva vil du gjøre», trykk «skriv ut». De inntegnede stiene vil da være 

inntegnet i kartet på utskriften. Her kan du også velge og sende utsnittet til ditt pdf-program. 

Lagre pdf’en og send filen sammen med innspillskjemaet.  

3. Alternativ 3: Juster kartet så du ser hele stien i skjermbildet ditt, trykk tasten «print screen» 

på tastaturet ditt. Skjermbildet er nå lagret i utklippstavlen din. Åpne enten Word eller paint 

og lim inn skjermbilde. Lagre filen og send den til kommunen sammen med innspillsskjemaet.  

Trenger du hjelp eller har spørsmål til dette? Ta kontakt med Sjur Vammervold på telefon 72 40 18 

27 eller på e-post til sjur.vammervold@oppdal.kommune.no .  

 

 


