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Kartutstillingen ved Geomatikkdagene i Stavanger, den 22de i rekken, hadde i år 13 deltagere. 3 av
disse var digitale. Noe som er en liten reduksjon fra fjorårets 5 digitale bidrag.
Et kjennetegn ved årets utstilling var størrelsen på papirkartene. Man snakker i alle fall om rekord når
det gjelder antall kvadratmeter for ett kart!
Utstillingen inneholdt mange gode produkter, og det var en svært jevn kamp mellom flere kart for å
vinne folkejuryens pris.
Her kommer en liten oversikt over produktene sammen med en kort oppsummering av juryens
vurderinger:

Kårstø/Karmsundet, havnekart 491 – Kartverket, Sjø
Katverket, Sjø er kjente for å produsere gode kart. Dette er tidligere bekreftet gjennom
internasjonale priser. Dette eksemplaret er et havnekart som framstår med avbalanserte farger
og god kartografi. Hele kartet er sjømålt med multistråle ekkolodd og stedsnavnene er
oppdatert i henhold til Sentralt stedsnavnregister (SSR). Et nyttig produkt for båter som ferdes
i og rundt Karmsundet.

Nordporten – Sjuøyane, Svalbard, sjøkart 541 – Kartverket, Sjø
Dette eksemplaret er hentet fra mer eksotiske strøk, nemlig områder nord for Nordaustlandet på
Svalbard. Det vil inngå i Hovedkartserien Svalbard og er i målestokk 1:100 000. Bare deler av kartet
er sjømålt, men nymålte områder skiller seg ut i kartet ved at disse er er vist som korridorer med
dybdekurver, dybdearealer og farlige grunner. En oversiktlig måte å visualisere i kartet at det er
basert på data av ulik kvalitet.

Skolekart Flåvær – Kartverket, Sjø
Kartverkets skolekart er utsnitt av standard sjøkart i målestokk 1:50 000 og 1:10 000, og kan brukes
til opplæring. Kartverket har frigitt skolekart for Tjøme, Oslofjorden, Boknafjorden, Stavanger,
Bergen, Flåvær, Lepsøyrevet, Nærøysundet og Tjeldsundet. Kartet over Flåvær er preget av at mye
informasjon skal formidles til den sjøfarende. Det er et utpreget lesekart. Til dels er
informasjonsmengden så stor at man kan risikere at viktige detaljer ikke blir oppfattet. På den annen
side, dette er et kart for opplæring, og der det er mye viktig informasjon er det viktig å lære seg til å
tolke kartet riktig.

Fylkeskart Trøndelag – Kartverket
1. januar 2018 ble de to tidligere Trøndelagsfylkene slått sammen til ett fylke. Da er vel
ingenting mer naturlig enn å lage et nytt fylkeskart. Kartet har en klar og tydelig kartografi og
er lettlest. I et utstillingslokale vel et slikt kart være mindre iøynefallende enn kart med
skygger som framhever landskapet. For praktisk bruk vil det likevel være helt på høyde. Som
en kuriositet kan nevnes at Trøndelags geografiske midtpunkt er markert på kartet (like ved
Levanger). En mindre heldig side er at Trondheim og Malvik kommuner ser ut til å ha blitt
sammenslått av kartprodusenten☺

Den norske kontinentalsokkel - Sokkelkartet – Oljedirektoratet
Dette papirkart prøver å formidle ulike aktivitet på den norske kontinentalsokkelen. Det er
blitt vektlagt at kartet skal være et gjenkjennbart produkt, samtidig som det skal vise så mye
informasjon som mulig. Som gjenkjennbart oversiktskart fungerer det bra, men er man
interessert i å studere aktiviteten i detalj er kartet mindre egnet. Små og overlappende detaljer
gjør kartet vanskelig lesbart i enkelte områder. Til dette formålet fungerer nok
Oljedirektoratet sin kartapplikasjon bedre (omtalt senere).

Six Summits, karttavle – eMap
Dette er en kartplakat som skal plasseres på parkeringsplass som er utgangspunkt for fjellturene. Det
flotte skråbildekartet er basert på terrengmodellen med bildematching. Dette gir en relativt realistisk
gjengivelse av skog. Juryen tar sin oppgave alvorlig og har i ettertid (påsken) gjennomført en befaring
langs ruten opp til Mannfjellet. Det er utvilsomt mulig å kjenne seg igjen i terrenget (selv om
granskogen i lia nok hadde en mørkere grønnfarge☺). Som høydeangivelse på fjell fungerer det godt
med angivelsen «m» istedenfor «m.o.h». Men i forbindelse med stedsnavn kan det forveksles med
avstandsangivelse. Juryen påpekte også den noe bråe stoppen på veien nord for Gudå.

SABMI, håndtegnet kart med samiske stedsnavn – Keviselie, Hans Ragnar
Mathisen, billedkunstner
For 100 år siden var det vel så viktig med kunstneriske evner som teknisk innsikt for å lage
kart. Dette er et nyere eksempel på et kart hvor kunstnerisk utfolding er sentralt. Kartet er
over nordre del av Skandinavia, Finland og litt av Russland. Navnsettingen på kartet er
samisk, og kartet inneholder mange kunstneriske elementer fra samisk kultur. Noen
framtredende tegninger, andre mer skjulte. Et forfriskende element i en ellers «teknologisk
preget» utstilling.

Fimbulheimen i Dronning Maud Land, satellittkart – Polarinstituttet
Dette er Norsk Polarinstitutts nye satellittbildekart over Fimbulheimen i Dronning Maud
Land. Det består av et langstrakt fjellområde på ca. 600 km. Mye av den norske aktiviteten er
konsentrert i dette området. Som utgangspunkt for kartet er det benyttet Landsat-8 bilder der
norske stedsnavn etter hvert er påført. Et langstrakt kart over et langstrakt område. En digital
versjon av kartet i full oppløsning kan lastes ned fra Polarinstituttet sine nettsider.

Toppturkart – Arkeoplan
Det definitivt største kartet på utstillinga. Kartet dekker store deler av Møre og Romsdal, samt
en del av Trøndelag. Kartet er laget med utgangspunkt i N50 kartdata fra kartverket og dekker
en fjellrik del av Norge. Kartet har skygger for å framheve terrenget, og med sitt store format
tar det seg bra ut på veggen. Formatet er tilpasset utstyr for utskrift, og er derfor gjengitt med
1:82000 som målestokk. Siden kartdata i utgangspunktet er tilpasset 1:50000 gir dette noen
uheldige utslag med overlappende tekst. Kartet er produsert på folie med lim på baksiden, og
kan nærmest brukes som en slags tapet! Her også har en representant fra juryen besøkt
«inspisert» deler av området etter konferansen. Utstillingseksemplaret pryder i dag veggen på
NTNU-studentenes lesesal.

Turkart Storfjord – Mesterkart
Kartet er produsert på oppdrag for Ishavskysten friluftsråd. Utstillingsvarianten var trykket på glanset
papir, mens kartet som er i praktisk bruk er trykket på tosidig, fuktbestandig papir. Det er ingen tvil
om at Mesterkart har funnet en god stil for sine kart, med markert skyggelegging for å framheve
terrenget, gode fargevalg og tydelig tekst. Dette kartet har i tillegg svart godt på utfordringen som
ligger i at mange stedsnavn er trespråklige; norsk, samisk og finsk.

Gatenavn i Sandefjord kommune med tilknytning til kjente personer –
Sandefjord kommune
I denne kartapplikasjonen er informasjon om gater og gatenavn koblet til informasjon om
personene som har gitt sitt navn til gatene. Man kan enten klikke på tallikon ved markerte
gater og få opp nærmere informasjon om aktuell person, eller man kan klikke på et bilde av en
person og få påvist hvor tilhørende gate ligger. En enkel og lærerik applikasjon. De aktuelle
gatene er framhevet med en farge i kartbildet. Klikker man på disse får man fram detaljert
informasjon fra databasen. Dette kan virke litt kryptisk og overflødig for den generelle bruker.

Snåsa fiskekart – eMap
Dette er en nettløsning som er produsert for Snåsa fjellstyre for å vise ulike friluftstilbud i
Snåsa kommune. Kartet er en kombinasjon av Kartverkets topo4-WMTS-tjeneste og 2 kart i
ulik målestokk som er designet av eMap. Overgangen mellom kartene i ulik målestokk
(zoom-nivå) fungerer bra. eMap sine egne kart, som er i bruk ved de mest aktuelle zoomnivåene, egner seg spesielt godt som bakgrunn for de tematiske ikonene som blir plassert over
kartet. Har man planer om en fisketur i områdene rundt Snåsa er dette et godt utgangspunkt.

Faktakart, Petroleumsaktivitet på norsk kontinentalsokkel – Oljedirektoratet
Faktakartet inneholder informasjon om blant annet brønnbaner, undersøkinger, funn og felt,
utvinningsløyve, avtalebaserte områder og faste innretninger på norsk sokkel. I motsetning til
de to første digitale bidragene er dette en applikasjon som grenser mer mot et geografisk
informasjonssystem på Web. Applikasjonen har menyer på flere nivåer og er svært detaljert.
En applikasjon som er svært avansert og nyttig for folk som trenger detaljert oversikt over
aktivitet langs norskekysten. Men, ifølge menyen skal det i tillegg finnes en avansert utgave
av applikasjonen! Det er alltid vanskelig å plassere så mye og detaljert informasjon i ett og
samme kart. Zoom-funksjonalitet gjør at det likevel fungerer bedre i en kartapplikasjon enn på
et papirkart. Et «urolig» linjemønster skjemmer kartet enkelte steder.

Oppsummering
Årets utstilling var plassert i romlige omgivelser i et av møterommene. Vi håper likevel at deltagerne
ved Geomatikkdagene fikk anledning til å studere de mange gode bidragene. Som sedvanlig ble det
delt ut 3 priser på tampen av konferansen. Fagjuryen velger ut pris for beste papirkart og beste
digitale produkt, mens deltagerne ved Geomatikkdagene stemmer fram «folkets pris». I år skilte det
faktisk bare 2 stemmer mellom de tre mest populære kartene. Og vinneren ble Mesterkart med
kartet «Turkart Storfjord». Juryen gratulerer.
I klassen for papirkart var det 10 deltagere, og fagjuryen sin pris gikk her til Norsk Polarinstitutt med
«Fimbulheimen i Dronning Maud Land, satellittkart». Juryen sa følgende om vinneren:
•
•
•
•

Fin fargekomposisjon og bruk av godt leselige fonter som passer fint inn i kartet
Tar seg bra ut på veggen
Et langstrakt kart over et langstrakt landskap
Produsenten har vunnet priser før, både nasjonalt og internasjonalt

Blant de 3 deltagerne i klassen digitale produkter var det eMap med «Snåsa fiskekart» som vant
juryens gunst. Følgende karakteristikk ble gitt:
•
•
•
•

«Det enkle er ofte det beste»
Enkel og funksjonell interaktivitet
Intuitiv bruk
Tydelig og god kartografi i bakgrunnskart

Fagjuryen, som består av Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, NTNU og Anne-Lise Tufte,
Kartverket (sekretær), takker alle bidragsyterne til kartutstillingen. De beste bidragene fra årets
utstilling vil sammen med tilsvarende bidrag til Geomatikkdagene 2019 delta på den internasjonale
kartutstillingen i Tokyo neste år. Så her er fremdeles muligheter for å oppnå internasjonal
berømmelse ☺. De digitale bidragene er fremdeles tilgjengelig på web-siden:
utstilling.cartography.no

