SANDNES KOMMUNE
 Lytt

 Søk

Teknisk og eiendom

Kart for Sandnes kommune

Her kan du se på kart fra Sandnes kommune

Kommunekart for Sandnes
I dette kartet finner du:
Grunnkart
Tjenester
Flyfoto
Reguleringsplaner
Kommuneplan for 2019-2035
Kulturminner
Turstier
Kretser og inndelinger
Søk på adresser, eiendommer og annen kartinformasjon

Eiendomsgrenser og nye byggetiltak ajourføres daglig. Andre karttema oppdateres jevnlig
via flyfotografering, innmåling eller annen dokumentasjon.
Her kan du åpne Kommunekart for Sandnes.

Du kan også bruke Smartkommunekartet som også gir informasjon om våre nabokommuner i Rogaland.

Boligstatistikk kart for Sandnes kommune
Boligstatistikk kartet viser oversikt over boligtyper i Sandnes kommune fordelt på bydeler og antall
boenheter innenfor forskjellige boligtyper. Boligstatistikkdata er uttak fra matrikkelen og blir oppdatert
nattlig.
Boligstatistikk kartet viser :
Boenheter med brukstillatelse
Bolig reserve regulert
Boligreserve kommuneplan
Boligstatistikk fordelt på boligtype, dagens situasjon

Demografi, sum innbyggere og innbyggere fordelt på aldersgrupper
Sum boenheter i kommunen

Hvordan bruke boligstatistikk kartet
1. Kartet boligstatistikk åpnes (Sandnes kommune inndelt i bydeler)
2. Trykk innenfor en bydel med pilmakøren og boligstatistikk for denne bydel blir synlig i vinduer til
venstre
3. Mer informasjon om denne bydel bli synlig hvis du ved hjelp av pilmakøren trykker på grå rektangel
på side av blå rektangel.
4. Trykk videre til neste panel + zoom inn i kart ved hjelp av scroller på mus. Kartet endres til prikker i
ulike farger. Dette er boligpunkt. Tegnforklaring er i øverste rute i panel til venstre. I midtre vindu
kan du få frem informasjon om det enkelte punkt ved å trykke med pilmakøren på punkt. I vindu
nederst i panel til venstre er sum av alle boenheter i Sandnes kommune. Boligstatistikkdata er uttak
fra matrikkelen og blir oppdatert nattlig.
Trykk her for

boligstatistikk kartet

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035- kart
Kommuneplanen- Arealdelen plankart (PDF 5 MB)
Temakart- Prioriterte byutviklingsområder (PDF 4,5MB)
Temakart- Fare og sikringssone (PDF 5,8MB)
Temakart- Hovedsykkelnett (PDF 4,6MB)
Temakart- Grønne områder (PDF, 4,7MB)
Temakart- Kollektivtransport (PDF 4,6 MB)
Temakart- Aktsomhetskart (PDF 6,3MB)
Temakart- Parkeringssoner (PDF 4,7MB)
Temakart- Restriksjonssone (PDF, 4,7MB)
Temakart- Luftsonekart (PDF 4,6MB)
Temakart- Støysoner (PDF 5,6 MB)
Temakart- Kulturmiljø og kulturminner (PDF 4,7MB)
Temakart- Sandnesmarka og kjernområde landbruk (PDF 4,8 MB)

Situasjonskart
Viktig informasjon om kartløsningen

Plan- og byggesaksinnsyn
Dette er en forenklet kartløsning med fokus på plan- og byggesaker for Sandnes og de
øvrige kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Her kan du åpne kartløsningen eByggWeb
Her kan du åpne Webplan med informasjon om planer i Sandnes kommune.

Temakart

+

Her kan du laste ned ulike temakart i pdf-format.
Temasider og kart for turområder i Sandnes
Bydeler, valg- og grunnkretser i A4-format og A3-format
Kirkesogn
Gårdsgrenser
Kulturminneregisteret-oversikt kulturminner

Rodekart
Rodekart for alle 13 bydeler i Sandnes kommune. Disse kan brukes til innsamlinger, distribusjon,
dugnader og lignende. Les mer og last ned kartene her.

3D-visninger
3D-visning av Sandnes sentrum med fokus på nye byggeprosjekter, vedtatt eller under politisk
behandling.
Se 3D-innsyn her (krever Java).

Andre nyttige karttjenester
Her ligger linker til nyttige nasjonale karttjenester
SeEiendom - infomasjon om eiendommer i hele landet.
SeStedsnavn - informasjon om norske stedsnavn
Norge i bilder - nyere og eldre flyfoto for hele landet
Norgeskart - kartportal for Norge
Geonorge - oversikt og tilgang til offentlige kartdata
seNorge - informasjon om vær og klimaforhold
UT.no - landsdekkende turplanlegger
Trafikk/ruteplanlegger - Statens Vegvesens ruteplanlegger med trafikkmeldinger
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Kontaktinformasjon
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

51 33 50 00
postmottak@sandnes.kommune.no
Organisasjonsnummer: 964 965 137
Kommunenummer: 1102
(Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret 1108)

Besøksadresse
Rådhuset
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Personvern
Informasjonskapsler

Kontakt oss

Følg oss :

