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Velkommen til 

introduksjonskurs i kart og 

kompass, DEL 5

Høydekurver, målestokk, 

ekvidistanse 



Høydekurver, målestokk og ekvidistanse



Målestokk

Målestokken angir forholdet mellom kartet og det 

virkelige terrenget.

Målestokk 1:10000

1 cm på kartet tilsvarer 10000 cm i terrenget 

= 100 meter 

(stryk de to siste nullene) 
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Ekvidistanse

• Høydeforskjell = Ekvidistansen (ekv.)

• Det er et mål for hvordan den loddrette høydeforskjellen i terrenget beskrives. 

• Mest vanlig ekvidistanse på orienteringskart er 5 meter og på turkart fra 10-20 meter. 

Ekvidistanse5 m



Øvelse 1: Tren på å forstå høydekurver

Følg den lilla linjen på kartet

fra 1. til 2. post:

1. Hvor går det opp og ned ?

2. Hvor mange meter omtrent går det 
opp og ned? 5 meter ekv.

3. Hvor er man i bunn av en ås?

4. Tellekurver, hva er det?

5. Er tellekurver tydeligere i terrenget 
enn vanlige kurver?

Kartutsnitt:  Gjerdrum OL
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Øvelse 2: Tren på å forstå høydekurver

Følg den lilla linjen på kartet
fra 1. til 2.post

1. Hvor går det opp og ned ?

2. Hvor mange meter omtrent går det opp og 
ned?  5 meter ekv.

3. Hvor er det tydelige koller?

4. Målestokken er 1:10000. Ca. hvor langt er det i 
luftlinje mellom post 1. og 2.?

5. Hvor er man i bunnen av en ås ? 

Kartutsnitt:  Gjerdrum OL
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Øvelse: 

Følg den lilla linjen på kartet

fra 1. til 2.post

1. Hvor går det opp og ned ?

2. Hvor mange meter omtrent går det opp fra den 
åpne myra før 2. post og til posten? 5 meter 
ekv.

3. Hvilke tydelige holdepunkter passerer du 
underveis mellom postene?

Utsnitt: Forrøya, Sørreisa OL
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Du skal gå fra post 1 til post 2  

1. Hvilket veivalg vil du ta til post 2 ?

2. Går det mest opp eller ned fra post 1    

til post 2 ?

3. Ca. hvor stor høydeforskjell er det 

mellom post 1 og post 2 ? 

Utsnitt: Forrøya, Sørreisa OL



Hvilket Veivalg tar du til post 1? 



Vurder høyde, lengde og veivalg

Du står ved start-trekanten og skal til 

Tøyenhøgda

• Ca hvor langt er det i rett linje? 

• Ca hvor mange høydemeter er det? 

Du skal gå fra Tøyenhøgda til Oppgårdskollen

• Hvor vil du velge å gå? Hva tror du er det 

beste veivalget ?    
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Målestokk 1: 25000, Ekvidistanse 10 meter


