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Drammen Nordmark – IF Sturla og Drammen kommune 
Dette er i utgangspunktet et orienteringskart som er supplert med ulike symboler for å fylle en rolle 
som turkart. På utstillingseksemplaret var det tilrettelagt for at man kunne studere endringer i 
kartografien fra 1999 utgaven til det oppdaterte kartet. Det kommer fram at det er ryddet opp i 
kartografien. Kartet er med det blitt bedre lesbart. Juryen kunne kanskje tenkt seg høydeangivelse på 
flere vann i turkartversjonen.  

 
 
 
Velkommen på tur i Sandnes – Sandnes kommune 
Dette er en liten kartbok med kartutsnitt for ulike turområder i Sandnes. Et hendig lite hefte å ha 
med seg på tur. Svært positivt at innholdet i tegnforklaringen er tilpasset hvert kartutsnitt. Men 
kartografien har også et forbedringspotensiale. Vi kan nevne detaljer som at det er brukt for liten 
ekvidistanse, at høydekurvene ser ut til å være generert direkte fra laserdata uten noen form for 
generalisering, noen kollisjoner mellom symboler og tekst etc. og at oversiktskartet gjerne kunne ha 
vært mindre detaljert. 



  
 
 
 
Fredrikstad i tid og rom – Fredrikstad kommune 
Digitalt bidrag som er basert på ESRI sitt «Story Map» konsept. I denne typen applikasjoner er i en 
tekst koblet opp mot kartet som er sentralt i applikasjonen. Innholdsrik og gjennomarbeidet 
kartapplikasjon der man kan studere Fredrikstad i tid og rom gjennom historiske kart, ortofoto, 
postkort og fotografier. Nok et godt bidrag fra Fredrikstad kommune. 



 
 
 
 
 
Handlingsplan kommunale eigedommar – Hamar kommune 
Dette er også et digitalt bidrag basert på «Story Map». Her kan man studere ulike kommunale 
eiendommer som kan være aktuelle for salg. De ulike eiendommene er sortert etter hvor de befinner 
seg i den kommunale beslutningsprosessen. Grei og enkel applikasjon, men den mangler noe 
sammenheng i kartografi mellom oversiktskart og detaljkart. 

 
 
 
 



De grønne turene – Sandefjord kommune 
ESRI sitt «Story Map» konsept er populært. Nok et bidrag av denne typen. Applikasjonen viser ulike 
turforslag i Sandefjord kommune. Felles for denne og andre applikasjoner av samme type er at man 
fort mister oversikten når man velger et kartutsnitt. Applikasjonen hopper rett inn til aktuelt 
kartutsnitt, uten en «glidende zoom» der en i større grad bevarer kunnskapen om hvor man befinner 
seg i kommunen. 

 
      
 
   
 
 
Straumen rundt – eMap 
Oppslagskart der bakgrunn er nedtonet og informasjon om aktuell turløype kommer tydelig fram. 
Juryen har sans for enkle og tydelige kart, noe dette kartet er et fint eksempel på. Skrivefeil i teksten 
på kartet drar ned helhetsinntrykket litt. 



 
 
 
 
Nasjonalparkkart for Jotunheimen – eMap 
Dette kartet er laget i forbindelse med en brosjyre over nasjonalparker. Etter som juryen forstår er 
kartografien spesielt designet for brosjyrene om nasjonalparkene. Kartet har grei kartografi, men 
kunne ha vært bedre gjennomarbeidet. Viktig at all tekst ligger i øverste lag. De røde turløypene 
rundt Vågåmo burde kanskje ikke vært vist så tydelig siden de ligger langt borte fra nasjonalparken.  



 
  
 
 
Besøkskart for Stjørdalsregionen – eMap 
Godt oversiktskart over Stjørdalsregionen samt mere detaljerte kart over byer og tettsteder. Kartet 
viser en god oversikt over interessepunkter ved hjelp av piktogram som med svart farge blir. Igjen et 
kart med jevnt god kartografi som har forbedringspotensiale med litt mer redigering på detaljnivå. 
Her kan nevnes unødvendig og inkonsekvent forkorting av enkelte navn, samt at symbol for 
St.Olavsleden framstår noe ulikt i kartutsnittene i større målestokk. 



 

 
 
 



Turkart Balsfjord - Mesterkart 
Et kart med kjent «Mesterkart-kartografi». Flott kart med 3D virkning ved hjelp av fjellskygge, der 
også breene er inkludert med en blåaktig skygge. Det eneste juryen fant å utsette på kartet er at myr 
kan være litt vanskelig å oppfatte på mørk grønn bakgrunn. 
 
 
 

 
 
 
 
Dronning Maud Land – Polarinstituttet 
Polarinstituttet har utarbeidet et etterspurt kart over «den norske delen» av Antarktis. I tillegg til å gi 
en oversikt over området er det inkludert kartutsnitt over ulike forskningsstasjoner i området. Øverst 
på kartbladet er det Antarktis framstilt i et 3D perspektiv. Dette kan minne noe om «fortoninger» 
man fant på gamle sjøkart. Disse ble brukt at de sjøfarende skulle kjenne seg igjen langs kysten (da i 
litt større målestokk). Kartet inneholder naturlig nok store hvite flater over islagte områder, mens 
havområdene er gitt blåtone basert på dybdeverdier. 



 
 
Sandbakken skole – Sarpsborg kommune 
Dette kartet er et av flere i en serie av skolekart som er laget i Sarpsborg kommune. Selve kartet er i 
stor grad tilpasset ISSOM-normen (internasjonal spesifikasjon for sprintorienteringskart) og egner seg 
godt for opplæring av skolebarn i kartbruk. Kartserien har fått en egen designmal som går igjen på 
alle kartene. Fagjuryen stilte seg spørsmål om fontene som var benyttet. Blant annet er en del av 
teksten en blanding av store og små bokstaver. Noe som kanskje ikke er et godt eksempel for 
skolebarn som skal lære seg å skrive korrekt. 



 
 
Turstier i Sarpsborgmarka – Sarpsborg kommune 
Dette er et kartoppslag som benyttes i forbindelse med ulike turløyper i Sarpsborgmarka. Det er 
videre en kobling mellom turene som er vist på kartet og ut.no gjennom QR-koder nederst på 



kartoppslaget. Kartet gir en god oversikt over hvor det er turstier, men det er noe krevende å finne ut 
hvor de enkelte turløypene går. Har man med mobiltelefon vil dette komme bedre fram ved å skanne 
QR-koden og se på kartet som kommer opp på mobiltelefonen. Det er også benyttet en gradering 
av turstiene ved hjelp av fargekoder for vanskelighetsgrad; grønn (lett), blå, rød og svart 
(vanskelig). 

 



Berggrunnskart over Kongsberg-Modum-Hønefoss – NGU 
Innen geologi er man i stor grad bundet til standarder når det gjelder framstilling på kart. Det kan 
følgelig være vanskelig å lage kart med «spennende og nyskapende kartografi. Hovedkartet i dette 
bidraget viser et spennende geologisk område, der detaljrikdom er framstilt på en god måte. Kartet 
er godt indeksert i geografien ved hjelp av kartvignetter oppe til høyre. I tillegg syntes juryen at små 
tematiske kart knyttet til geologien er med på å øke verdien av kartet. 

 
 
Nye Norgeskart.no – Kartverket 



Kartverket har lansert en ny utgave av norgeskart.no «primærkartet» framstår med en god kartografi 
med behagelige farger når man får zoomet seg inn i kartet (inngangsbildet er kanskje litt stusselig?). 
Dette er en applikasjon hvor man kan velge ulike kart, tema og funksjonalitet. Det er faktisk såpass 
mye funksjonalitet at man lett kan miste oversikten over hva man kan gjøre og hvor man kan gjøre 
det. Som standard kommer bruks/gårdsnummer opp med rød skrift i stor målestokk. Juryen stiller 
seg spørsmål om dette er informasjonen folk flest er mest interessert i når man studerer kartet. 
Dette temaet burde kanskje ha vært slått av som standard. 

 
 
 
 
Arealer i kommunene  - Harald Stavestrand 
Dette er et hobbyprosjekt hvor man prøver å framstille arealstatistikk i norske kommuner på 
koropletkart parallelt med kart med skalerte sirkler. En prisverdig hobby. Hvis mange har lignende 
interesser kan det dukke opp mye spennende i framtiden. Dette prosjektet har likevel en del 
forbedringspotensiale.  Juryen ble til dels forvirret av tallangivelsen i tegnforklaringen. Nærmere 
studier viser også at det ikke er samsvar mellom ordnende variabel benyttet i koropletkartet og den 
ordnende verdien som skal visualiseres. Det gir en direkte feil framstilling.  Det er også litt variabelt 
om de ulike arealene er gjennomsiktig eller ikke. De skalerte sirklene er, som de bør være, 
arealproporsjonale med tema (dog med manglende psykologisk skalering).  



 
 
Oppsummering 
Å gå gjennom kartutstillingen i detalj er et omfattende men interessant arbeid. Vi som arrangerer 
utstillingen mener at det viktigste for kartprodusentene må være å få vist fram produktet. Men for å 
ha litt spenning knyttet til prosessen ble det i år også delt ut tre priser. Fagjuryen velger ut pris for 
beste papirkart og beste digitale produkt, mens deltagerne ved Geomatikkdagene stemmer fram 
publikumsprisen. I år var det Norsk polarinstitutt med kartet «Dronning Maud Land» som fikk flest 
stemmer. Juryen gratulerer. 
 
I klassen for papirkart var det 10 deltagere, og fagjuryen sin pris gikk her til NGU med 
«Berggrunnskart over Kongsberg-Modum-Hønefoss». Juryen gav følgende karakteristikk av vinneren: 
 

 Et utpreget lesekart 
 Kan likevel ta seg bra ut på veggen 
 Produsenten er bundet av kartografiske standarder 
 Økt verdi av kartet med å inkludere små «sebare» temakart 
 Viktig og nyttig kart 

 
Blant de 5 deltagerne i klassen digitale produkter mente juryen at Kartverket sitt «nye 
norgeskart.no» var mest verdig en pris. Følgende karakteristikk ble gitt: 
 

 Et nyttig kart for mange 
 Estetisk og behagelig fargeinntrykk 
 Innholdsrikt 
 Masse funksjonalitet 
 Landsdekkende på detaljnivå 

  
Fagjuryen, som består av Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, NTNU og Anne-Lise Tufte, 
Kartverket (sekretær), takker alle bidragsyterne til kartutstillingen. Vi vil også oppfordre 
kartprodusenter i Norge om å planlegge et eller flere bidrag til Geomatikkdagene 2018. De digitale 
bidragene er fremdeles tilgjengelig på web-siden: utstilling.cartography.no 


