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Kartografisk generalisering

”...the selection and simplified representation of detail 
Appropriate to the scale and/or purpose of the map.”

ICA 1973



Definisjon
Tilpasse kartets innhold på en slik måte at 
informasjonen blir oversiktlig og lettlest.

Generalisere
Fra fransk, avledet fra latin ”generalis” som 
betyr å gi allmenn gyldighet.

Kartografisk generalisering



Generaliseringsoperatorar
 Simplification

 Smoothing

 Aggregation

 Amalgamation

 Merge

 Collapse

 Refinement

 Exaggeration

 Enhancement

 Displacement

 Classification

 Symbolization



Simplification



Utvalg etter minstemål
- ved kartografisk generalisering

Utgangspunkt        Max elvelengde = 0,5 cm     Max lengde = 1,0 cm         Max lengde = 1,5 cm
Antall elver: 81      Antall elver: 45                     Antall elver: 13                 Antall elver: 7 

Utvalg etter minstemål er den enkleste og 
mest typiske generaliseringsform.

Utvalg av elver etter minstelengde



Formforenkling
- ved kartografisk generalisering

Formforenkling er sammen 
med utvalg den viktigste 
generaliserings-
mekanismen for linjer 
og flatedekkende 
symboler.  



Smoothing



Glatting av høydekurver
- ved kartografisk generalisering

Linjens karakteristiske forløp beholdes. 
Bevar de viktigste utslag fra den røde originalkurve

Bevegelser i originaldata (røde linje) som er mindre 
enn linjebredden i endelig tegning, skal fjernes

© Lars Brodersen, Kort som 
kommunikation



Aggregation



Informasjonen om enkeltbygningene er forenklet 
til én informasjon der bebyggelse er vist som areal.

Spredte enkeltbygninger beholdes for å gi et mest 
mulig riktig kartbilde.

Sammenslåing
- ved kartografisk generalisering

© Lars Brodersen, Kort som 
kommunikation



Amalgamation



Merge



Collapse



«Collapse» 
Dette kan for eksempel være å omdanne arealer til 
punkter. En går da over fra en omrissframstilling til en 
punktsymbolframstilling. 

N1000 Kartdata     N2000 Kartdata



Refinement



«Refinement»



Exaggeration



Innbuktninger på linjeforløpet og små 
figurer tegnes med minst dobbel 
linjebredde som mellomrom.

Dobbel linjebredde
- ved små figurer



Enhancement



Displacement



Overdrive det vesentlige
Virkelig bredde motorvei er 50 m gjengitt 
i målestokk 1: 200 000 tilsvarer det 
0,25 mm i kartet.
Bredde på veikartet = 1 mm
tilsvarer i virkeligheten 200 m

Vei, innsjø og fabrikker 
ligger her riktig i forhold 
til hverandre uten 
overdrivelse

Generelt vil innsjø og 
bygninger flyttes ut, når 
veien skal overdrives i 
bredden - MEN

© Lars Brodersen, Kort som 
kommunikation



OBS! Kystkontur i N50 Kartdata  

I N50 Kartdata generaliseres det ved at kystkontur og 
vannsystem ligger fast. Andre tema flyttes vekk fra 
disse hvis det oppstår kollisjoner.

Tar vi eksemplet over som utgangspunkt, vil det si at 
veien og bygningene flyttes ”nedover” slik at innsjøen 
ligger fast.



Utsnitt fra kart 
Salangsdalen, 
serie M616, 
i målestokk 
1: 100 000

Høydekurver er 
fra N50 Kartdata; 
mens veisystem, 
vannsystem, 
bebyggelse, 
dyrka mark og 
navn er hentet 
fra N250 Kartdata

Overdrive det vesentlige



N50 Kartdata                 N250 Kartdata

Eksempler på kartografisk generalisering



N250 Kartdata                 N500 Kartdata

Eksempler på kartografisk generalisering



N500 Kartdata                   N1000 Kartdata

Eksempler på kartografisk generalisering



Generaliseringsstrategiar
Matematisk basert generalisering

(The Procedural approach)

 Algoritmar for utføring av 
nummeriske operasjonar

 Geometriske problem



Generaliseringsstrategiar
Regelbasert generalisering

(The rule-based approach)

 Formalisering av 
kartografen sine 
kunnskapar om 
generalisering

 Kjede av val som 
kvar fører til ein 
spesiell hending 
eller startar ei 
generaliseringspros
edyre

DØME:

IF BUILDINGS (objekt, storleik, 
avstand, målestokk)

AND OBJEKTS (leiligh. Kompleks)

AND SIZE (små)

AND DISTANCE (skrankeverdi)

AND SCALE (1:20 000)

THEN MERGE (bygningane)
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