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Generalisering

Fra O-Festivalen 2006:
Punktdetaljer; 5 på sprintkart (og i terrenget), bare plass til 
3 på o-kartet.



Minstemål
1 meters høyde:

• Liten kolle, avlang kolle.

• Steinklynge, blokkfelt.

• Jordvoll.

•Passerbar skrent.

• Stein.



Minstemål

1 meters dybde:

• Lita grop.

• Hull.

• Erosjonskløft.

0,5 meters dybde:
• Fure



Minstemål

Bruk skjønn:

• Tydelig stein på 0,7- 0,8 meter.

Detaljeringsgraden har betydning:

• Under minstemål i detaljfattige terreng.

• Høyt minstemål i detaljrike terreng.



Grafiske minstemål (mål oppgitt for 1:15 000)

• Minsteavstand mellom punktsymboler: 0,15 mm

• Minsteavstand mellom punktsymbol og linjesymbol: 0,15 mm

• Minsteavstand mellom to upasserbare symboler: 0,4 mm

• Minstebredde 100% grønn: 0,25 mm

• Minstebredde 100% gul: 0,3 mm

• Minstebredde rastrerte flater: 0,4 mm



Symbolene i ISOM 2017















Tydelige steiner og steinklynger kan tegnes, 
mosegrodde steinblokker som blokkfelt:





































Generalisering i rentegning



Bedre lesbarhet



Bedre lesbarhet



Bedre lesbarhet



Bedre lesbarhet

Vend gjerdet for å unngå svart på svart.



Avvik fra normen

• For korte linjer.

• For små flater.

• For liten avstand mellom symboler.

• Feil kombinasjon av flater.

• Feil størrelse i symbolfila.



Sjekke streklengder i OCAD, f.eks. skrent
• Velg symbolet:

• Velg objekt etter egenskaper:

• Velg lengde, legg inn <7 og velg objekt:



• Rapport med antall og detaljene markert på kartet:

• Klikk på objektnummeret og endre til minimumslengde:



Sjekke flater i OCAD, f.eks. 404
• Markere symbolet, velg flate, legg inn <1406 og velg objekt:

• Sjekk avvikene i rapporten, kan klikke på hvert objekt i tabellen: 

• Rett evt. undermåls flater.



Avvik fra normen, OK?
• Skrenter med avrunda hjørner skal være 0,6 mm, fotavtrykk 9 meter. Måles til minst 

6 meter i OCAD. 

Hva med en skrent på 6 meter i enden av et stup?

• 403 skal være 225 m2 og 404 skal være 1406 m2. Hva med ei flate på 1540 m2 
bestående av 1380 m2 404 og 160 m2 403 fordi tarmen i øst er for smal for 404? 

• Riktig tegning av flater gir avviksmelding i OCAD, feil tegning registreres ikke:



Avvik fra normen, OK?
• Ei steinblokk alene i skogen, ikke entydig nok til stein, for liten for steinklynge 

og for stor for steingrunn, OK å ta med?
“A minimum of two triangles should be used”.

• 403 skal være minst 225 m2 og 401 minst 64 m2. 308 (myr) har minstemål på 45 m2. 

OK med åpen to-streks myr?

• Tre koller uten tett vegetasjon i et område med 406, lysninger 115-120 m2.

B og C har lysninger etter ISOM, er A OK?



Avvik fra normen, ikke OK

• Skrenter skal være 0,6 mm (1:15 000), for korte skrenter oppfattes ikke 
som skrenter. 

• Alle punktsymboler skal ha symbolstørrelse etter ISOM.

• Alle linjesymboler skal ha linjetykkelse etter ISOM.

• Minsteavstander mellom symboler må være etter ISOM.

• Alle flater må være så store at de oppfattes som flater.

475 m2 404, i praksis 3 hvite prikker med litt gult rundt, oppfattes ikke som ei flate:



Avvik fra normen, ikke OK
• Steingrunn og ur er et flatesymbol, 

og må bestå av minst 3 prikker:

• Nye varianter symboler er ikke OK:

• Symboler som ikke er i ISOM er heller ikke OK:



Oppsummering:

Når en karttegner følger normen mht. minstemål og 
symbolstørrelser, generaliserer og bruker litt tid på 
rentegninga, vil kartet bli godt lesbart i 1:15 000. 

Og enda bedre forstørra til 1:10 000.



Erfaringer med ISOM 2017

• Nye symboler, noen erfaringer fra praktisk bruk?



Erfaringer med ISOM 2017

• Tre ulike klassifiseringer av steingrunn mot to tidligere 
(steingrunn og ur), erfaringer?

• Hvilken tydelig vegetasjonsgrense er mest vanlig i bruk?



Erfaringer med ISOM 2017

• Ny variant av 404 med grønne prikker for å markere busker 
og kratt, erfaringer?

• Fire måter å tegne 

508 Uthogd linje eller spor gjennom terrenget:


