
KARTNORMEN

Målet med kartnormen (ISOM – International Specification for Orienteering Maps) er å gi en kartnorm som kan 
benyttes for de mange ulike terrengtypene i verden som egner seg for orientering. Kartnormen bør sees i 
sammenheng med reglene for konkurranser i regi av det internasjonale orienteringsforbundet (International 
Orienteering Federation – IOF). For IOF-arrangement er avvik fra kartnormen kun tillatt etter godkjenning fra 
IOF. Andre orienteringsdisipliner (sykkelorientering, presisjonsorientering og skiorientering), og formater 
(sprintorientering) kan ha egne kartspesifikasjoner, men ISOM er grunnlaget for de andre spesifikasjonene. 

Utviklingen av orienteringskart gjenspeiler idrettens behov og tilgjengelig teknologi. I o-idrettens barndom, på 
slutten av 1800-tallet, ble gjerne offentlige topografiske kart i liten målestokk (for eksempel 1:100 000) benyttet. 
Disse ble gradvis produsert med større målestokk og flere detaljer ble lagt til. Flyfoto og fargetrykk bedret 
kartenes nøyaktighet og lesbarhet.  Dette ledet opp til produksjon av spesialkart for orientering i 1950-årene.  I 
de første årene med internasjonal orientering varierte innholdet og symbolene på kartene  fra sted til sted. For å 
sikre rettferdige internasjonale konkurranser var det nødvendig med standardisering, og dette ble den 
utløsende faktor for ISOM. Den første offisielle versjonen ble publisert i 1969. I ISOM1972 ble grønt innført for å 
vise løpbarhet, og o-kartene begynte å likne veldig mye på dagens kart. Heldigvis har ISOM blitt godt mottatt og 
de fleste nasjonale forbundene bruker ISOM også for kart til lokale konkurranser. ISOM spesifiserer nå  omtrent 
hundre ulike symboler. 

Digital kartografi gjorde sitt inntog på 1990-tallet. Fram til da hadde kartene blitt tegnet for hånd med penn og 
blekk eller risset inn i film. Disse ble senere kopiert over på trykkplater, en for hver farge, og platene ble brukt til å 
trykke kartene. Digital kartografi har gjort det mulig å oppnå høyere presisjon i tegninga, og har gjort det enklere 
å endre på kartene. Dessverre har dette også ført til at mange karttegnere overlesser kartene med altfor mye 
detaljer. 

Andre teknologiske utviklinger har også påvirket orienteringskartene. Fotogrammetri, og i de senere år også 
flybåren laserskanning (eller LiDAR - Light Detection And Ranging), har gitt bedre kartgrunnlag. GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) kan brukes til å oppnå presis stedfesting ved synfaring. Trykketeknologien 
utvikles og digital firefargetrykk har gitt nye utfordringer for trykking av orienteringskart. Nye typer papir 
(inkludert vannfast papir) påvirker trykkeprosessen. 

Forrige versjon av ISOM ble publisert i 2000. Siden dengang har det skjedd en viss teknologisk utvikling, samt at 
det har skjedd endringer i konkurranseprogrammet. Denne utviklingen er det tatt hensyn til ved revideringen av 
ISOM. Men de grunnleggende kravene er ikke endret. Lesbarhet er fortsatt det viktigste for et orienteringskart. I 
prosessen med å skape et godt lesbart kart er generalisering nøkkelordet. Dette betyr at karttegneren alltid må 
forholde seg til utvelgelse, forenkling, forskyvning og overdrivelse. 

Dyktighet i generalisering er nødvendig for å sørge for at kart er godt lesbare og egnet til o-løp. Karttegneren må 
alltid huske på at kartet leses i høy løpshastighet gjennom terrenget, og at oppfatningsevnen til menneskets 
øyne og hjerne har sine begrensninger.
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Det brukes flere ord for å tydeliggjøre kravene i kartnormen.

x Må / Skal / Påkrevet betyr at definisjonen er et absolutt krav.

x Må ikke / Skal ikke / Kan ikke betyr at definisjonen er et absolutt forbud.

x Bør / Anbefalt betyr at det i spesielle situasjoner kan være gyldige grunner for å se bort fra noe, men alle 
konsekvenser må forstås og vurderes nøye før en velger en annen løsning.

x Bør ikke / Ikke anbefalt betyr at det i spesielle situasjoner kan være gyldige grunner  for å akseptere noe, 
men alle konsekvenser bør forstås og vurderes nøye før en velger denne løsningen.

x Kan / Valgfri betyr at en ting er valgfri i ordets rette forstand.

Orientering er en idrett der utøveren (o-løperen) fullfører ei løype bestående av strekk mellom poster på kortest 
mulig tid ved å navigere ved hjelp av kun kart og kompass. Som i alle former for idrett er det nødvendig å sikre at 
løperne konkurrerer under like vilkår.

For løperne er et godt lesbart og nøyaktig kart nødvendig for å ta kvalifiserte beslutninger om veivalg tilpasset 
egne o-tekniske og fysiske ferdigheter, og å navigere seg fram langs disse veivalgene. Dyktighet i 
veivalgsplanlegging og kartlesing mister imidlertid all betydning dersom kartet ikke gir et riktig bilde av terrenget, 
f.eks. ved å være dårlig lesbart, unøyaktig eller foreldet. Ideelt sett skal ingen løper få fordeler eller ulemper på 
grunn av feil på kartet. Et kart som skal brukes i et internasjonalt løp må være oppdatert i alle deler som vil kunne 
få betydning for sluttresultatet i konkurransen. 

Bratthet, høydeforhold og terrengformer er avgjørende informasjon og vises med høydekurver. Identifisering av 
elementer som påvirker framdriften er helt nødvendig for o-løperen, for eksempel stup, vann og tett vegetasjon. 
Sti- og veinettet viser hvor det er lettest å orientere og raskest å løpe. En detaljert klassifisering av hindringer og 
løpbarhet hjelper løperen til å ta riktige beslutninger. 

Løypeleggerens mål er å legge løyper der orienteringsferdigheten er den avgjørende faktor for resultatene. 
Dette kan oppnås bare hvis kartet er tydelig og lesbart under konkurranseforhold, samtidig som det er 
tilstrekkelig nøyaktig, fullstendig og pålitelig. Postene er viktige elementer i ei løype. Valg av postdetaljer, 
plassering av skjermene, kontroll av beliggenhet og det å finne postene i en konkurranse setter alle bestemte 
krav til kartet. Jo bedre kartet er, desto bedre muligheter har løypeleggeren for å legge gode og rettferdige løyper 
for både eliten og nybegynnere. 

Karttegnerens oppgave er å avgjøre hvilke detaljer som skal tas med på kartet, og hvordan disse skal gjengis. Et 
løpende engasjement i idretten er viktig for en grunnleggende forståelse for kravene som stilles til o-kartet: 
Innhold, nøyaktighetskrav, detaljeringsgrad og framfor alt lesbarhet.

Et o-kart er et topografisk kart. Det skal støtte navigering gjennom terrenget ved å vise et utvalg av framtredende 
detaljer, og støtte veivalg ved å vise løpbarhet (effekt på løpshastighet) og sikt. Kartet skal inneholde tilstrekkelig 
informasjon til o-løperen, samtidig som det må være lesbart i fart og i varierende vær- og lysforhold. Dette 
oppnås ved å bruke et godt utformet symbolsett og fargesett, og ved å understreke betydningen av 
generalisering. 

Konsekvent bruk av farger er viktig for å forenkle kartlesingen. Blått er brukt til ting som er relatert til vann; gult er 
brukt for åpne områder; grønt er brukt til vegetasjonsdetaljer; brunt er brukt til landskapsformasjoner; svart og 
grått er brukt til alt annet, inkludert stein og stup, stier og veier, og de fleste menneskeskapte objekter; fiolett er 
brukt til løypeinformasjon. 

Kartet skal bare inneholde detaljer som framstår som tydelige i terrenget for en løper i fart. Det bør vise detaljer 
som kan påvirke kartlesing eller veivalg: Terrengformer; stup- og steindetaljer; bunnforhold; vegetasjon som 
hindrer framdrift (løpbarhet); hovedtyper av arealbruk; vannsystem; tettbebyggelse og enkelthus; vei- og 
stisystem; og andre ting som er nyttige fra et orienteringssynspunkt. Det viktigste er imidlertid å sikre et klart og 
lesbart  kart gjennom god generalisering. 

Terrengformene er det viktigste for et o-kart. Korrekt bruk av høydekurver (inkludert tellekurver) er helt 
avgjørende for å gi et tredimensjonalt bilde av terrenget med dets former og høydeforskjeller. 

O-løperens hastighet og valg av trasé gjennom terrenget påvirkes av mange faktorer. Informasjon om alle disse 
faktorene må derfor vises på kartet ved klassifisering av veier og stier, ved å vise om myrer, vanndetaljer, 
skrenter og tett skog kan passeres eller ikke, og ved å vise skogbunnens beskaffenhet og tilstedeværelsen av 
åpne områder. 

Tydelige grenser mellom ulike typer bunnforhold og ulike typer vegetasjon utgjør verdifulle referansepunkter for 
kartleseren. Det er viktig at kartet viser disse. 

Kartet skal ha linjer som peker mot magnetisk nord og som er parallelle med kartkanten. I tillegg kan kartet 
inneholde noen stedsnavn og annen tekst som kan hjelpe o-løperen til å orientere kartet. Denne typen tekst skal 
være nordorientert. Tekst på kartet må plasseres slik at den ikke forstyrrer viktige detaljer, og skrifttypen bør 
være enkel. Pilhoder kan brukes for å vise magnetisk nord.

Løpbarhet avhenger av hvordan terrenget arter seg (tettheten av trær/busker og undervegetasjon, f.eks 
bregner, bjørnebærkratt og brennesle, samt myr, steingrunn, etc). Løpbarheten deles i fem hastighetskate-
gorier. 
Dersom løpshastigheten gjennom flat og åpen løpbar skog er 4 min/km, gjelder følgende:

Nr. Prosent Beskrivelse Eksempler
Ca. hastighet 

(min/km)
1 > 100% Lettløpt Plen, fast dekke, sti < 4
2 80-100% Normal løpshastighet Åpent område, skog < 5

3 60-80% Nedsatt løpbarhet Steingrunn, undervegetasjon, tett vegetasjon 5-6:40

4 20-60%
Gåfart / vanskelig å 
løpe

Veldig steinete grunn, undervegetasjon, tett 
vegetasjon

6:40-20

5 < 20% Kamp Ekstrem steingrunn, veldig tett vegetasjon > 20
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I orienteringsterreng kan det finnes ting som er ugjennomtrengelige eller upasserbare. Eksempler er bygninger, 
gjerder, murer, høye stup, vann og elver, upasserbare myrer og svært tett vegetasjon. Det kan også være 
objekter som er forbudt for utøveren, det vil si at de ikke skal krysses eller løpes inn i. Eksempler kan være 
miljøsensitive eller private områder. 

Slike ting er veldig viktige for veivalg og kan også representere en fare for utøveren. De må være klart og tydelig 
identifiserbare på kartet ved bruk av godt synlige symboler, som anvist i denne spesifikasjonen. 

I en ideell verden ville alle objekter som er framstilt med et barrieresymbol vært upasserbare. Men naturen er 
kompleks, forholdene varierer over tid, kart må generaliseres og utøverne har ulike fysiske forutsetninger. Dette 
betyr at et objekt som på kartet er framstilt med et barrieresymbol kan vise seg å være passerbart, men i hvilken 
grad det er passerbart kan ikke leses ut fra kartet. 

Selv om et objekt ikke er tegnet som upasserbart på kartet, betyr ikke det at alle o-løpere vil kunne klare å 
passere det. Det bør imidlertid være passerbart for en typisk eliteløper ved normale forhold.

Karttegneren må alltid ta i betraktning de spesielle betingelsene for lesing av o-kart. For det første gjør løping det 
vanskeligere å lese kartet. For det andre finner orientering ofte sted i skog, og i all slags vær. Lyset i skog med 
tette trekroner er dempet selv midt på dagen, og det er rekke andre faktorer som påvirker kartlesing, som regn, 
møkk og skade på kartet eller plastlomma som følge av røff behandling. Derfor er det opplagt at god lesbarhet er 
helt avgjørende for o-kart. Grafiske minstemål må respekteres og unødvendige detaljer må unngås.

Et godt o-terreng er detaljrikt med store variasjoner i detaljer og formasjoner. Det som er viktig for løperen i en 
konkurransesituasjon skal tas med på kartet. For å få til dette på en måte som gjør kartet lesbart og lett å forstå, 
må synfareren foreta en generalisering. Det er to faser i generaliseringen: Utvalgsgeneralisering og grafisk 
generalisering.

Utvalgsgeneralisering er å velge ut hvilke detaljer og formasjoner som skal vises på kartet. I dette arbeidet er det 
to ting som er viktige: Detaljenes betydning sett fra løperens synsvinkel og detaljenes innflytelse på kartets 
lesbarhet. Disse to hensyn kan noen ganger være uforenelige, men kravet til lesbarhet må ikke fravikes for å 
fylle kartet med en mengde små detaljer og formasjoner. Det er derfor på synfaringsstadiet nødvendig å benytte 
minstemål på mange typer detaljer. Disse minstemålene kan variere noe fra kart til kart avhengig av 
detaljrikdommen i terrenget. Konsistens er imidlertid en av de viktiste kvalitetene til et orienteringskart.

Den grafiske generaliseringen vil også påvirke kartets tydelighet. Stikkord i denne sammenhengen er 
forenkling, forskyvning og overdrivelse.

Hovedregelen bør være at løperne ikke skal oppfatte unøyaktigheter i kartet. Kartets nøyaktighet avhenger av 
målingsnøyaktighet (posisjon, høyde, form) og rentegningsnøyaktighet. En detalj må legges inn på kartet så 
nøyaktig at en løper som bruker kompass og skrittelling ikke opplever noen forskjell mellom kart og terreng.

Absolutt høydenøyaktighet er av liten betydning på et orienteringskart. Derimot er det viktig at kartet viser 
relative høydeforskjeller mellom nabodetaljer så korrekt som mulig.

Nøyaktig formgjengivelse er svært viktig for orienteringsløperen fordi et riktig, detaljert og i blant overdrevet bilde 
av terrengformene er en grunnleggende forutsetning for kartlesing. Bruken av smådetaljer må imidlertid aldri bli 
så omfattende at de store dragene i terrenget overskygges. Dette betyr at bruken av hjelpekurver må begrenses 
til et absolutt minimum (f.eks. skal aldri hjelpekurver som har en form som kan utledes fra formen til nabokurvene 
med på kartet) og at uvesentlige kurvedetaljer må fjernes. 

Rentegningsnøyaktigheten er av den største betydning for alle kartbrukere, da denne er så tett knyttet til 
påliteligheten til det endelige kartet.

Absolutt nøyaktighet er viktig dersom et orienteringskart skal benyttes sammen med et posisjoneringssystem 
eller skal integreres med geografiske data fra andre kilder. I slike tilfeller må det også være mulig å transformere 
kartet til et velkjent geografisk referansesystem.

Det oppmuntres til å forskyve kartdetaljer dersom dette kan bidra til å gjøre kartet bedre lesbart.

Å georeferere et kart betyr å plassere det i et geografisk referansesystem. Georeferering er nyttig når 
geografiske data fra ulike kilder (f.eks et orienteringskart, en digital terrengmodell, flyfoto, GNSS-posisjoner) 
skal slås sammen, og det er nyttig ved sporing av løpere i en konkurranse. Det anbefales derfor sterkt å 
produsere georefererte orienteringskart. Før kartet skal trykkes, må det imidlertid roteres slik at de magnetiske 
nordlinjene er parallelle med kartkanten.

Basismålestokken for o-kart er 1:15 000. 
Generalisering skal følge kravene for målestokken 1:15 000.

Lesbarhet krever at symbolstørrelser, linjetykkelser og mellomrom mellom linjene er basert på normalt syn i 
dagslys. Ved utforming av symboler er det tatt hensyn til alle disse faktorene unntatt avstand mellom 
nabosymboler.

Størrelsen på det minste objektet som tas med på kartet avhenger delvis av symbolets grafiske egenskaper 
(form, størrelse og farge) og delvis av beliggenheten til nabosymboler. Dersom symbolene ligger tett og tar opp 
større plass på kartet enn i terrenget, er det viktig å beholde rett forhold mellom disse og nabodetaljer.

Det viktigste et o-kart kommuniserer er  terrengformene. Farlige objekt, som stup, må være lette å se på kartet. 
Alt som er forbudt eller som stopper eller hindrer framdrift er også viktig, som lange stup, vann, tett vegetasjon og 
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Muligheten til enkelt å se hvor bratt terrenget er er essensielt i orientering. Det er derfor svært viktig at 
ekvidistansen for o-kart er standardisert. 

Ekvidistansen på et orienteringskart er 5 meter. I flatt terreng, der helningsvinkelen er under 5% (eller der 
høydekurvene vil være mer enn 7 mm fra hverandre) over hele kartet, kan en ekvidistanse på 2.5 meter 
benyttes. Ulike ekvidistanser skal ikke brukes på det samme kartet. 

Hjelpekurver mellom høydekurver får terrenget til å se nesten dobbelt så bratt ut. Det er derfor veldig viktig a 
være sparsom med bruk av hjelpekurver. Hjelpekurver skal kun benyttes for å framstille viktige terrengformer 
som ikke kan vises med ordinære høydekurver. I stedet for å ta i bruk hjelpekurver bør høydekurver justeres litt 
opp eller ned for bedre å representere de viktige terrengformene.

For linje- og flatesymboler må en forholde seg til visse minstemål. Disse tar utgangspunkt i både trykketeknologi 
og behovet for lesbarhet. Minstemålene i kartnormen er spesifisert for trykkemålestokk 1:15 000.

Objekter som er representert på et o-kart skal være framtredende og lette å identifisere i løpsfart. 
Terrengminstemål er gitt for mange av symbolene i kartnormen, og disse må overholdes. Minstemål betyr ikke at 
alle objekter som er større enn dette skal være med på kartet. For komplekse terreng vil det ofte være nødvendig 
å operere med større minstemål for at kartet skal bli lesbart. 

Framtredende detaljer med små fotavtrykk i terrenget overdrives på kartet (f.eks ved å bruke et punktsymbol) for 
å gjøre dem identifiserbare. Når et objekt overdrives på kartet, kan det hende at symbolenes plassering må 
justeres for å sørge for at kartet blir lesbart og at en beholder rett forhold mellom nabodetaljer.

Det må være minstemål for linje- og flatesymboler på et kart. Disse kalles grafiske minstemål. Et symbols 
fotavtrykk er det området som symbolet ville dekket dersom det ble projisert på terrenget. 

For et linjesymbol gjelder det grafiske minstemålet symbolets lengde på kartet. Dersom ei linje blir for kort på 
kartet vil den slutte å se ut som ei linje og kan feiltolkes som et punktsymbol. Dekorerte linjesymboler kan heller 
ikke gjøres så korte at de blir ugjenkjennelige. Dersom det er plass på kartet og linjedetaljen er framtredende og 
vesentlig, kan den tas med på kartet selv om det er kortere enn fotavtrykket til minste-
lengden. Da må imidlertid lengden overdrives, slik at det grafiske minstemålet overholdes. 
Ei bøyd linje kan måtte tegnes lengre enn minstemålet for å gjøre den gjenkjennelig. 

For et flatesymbol gjelder de grafiske minstemålene området som dekkes av symbolet på 
kartet. Dersom området er for lite, vil det bli vanskelig å skille det fra punktsymboler, det blir "støy" på kartet, eller 
symbolets struktur blir ugjenkjennelig. Dersom området er for smalt, vil det bli vanskelig å skille det fra 
linjesymboler, og et flatesymboler med struktur kan bli ugjenkjennelig. Dersom det er plass på kartet, og 
flatedetaljen er framtredende og vesentig, kan den tas med på kartet selv om det er mindre enn fotavtrykket til 
minstearealet eller smalere enn fotavtrykket til minimumsbredden. På kartet må det imidlertid overdrives slik at 
de grafiske minstemålene overholdes.

IOFs konkurranseregler regulerer bruken av kartforstørrelser for IOF-arrangementer. Når et kart forstørres, skal 
alle linjer, symboler og rastere forstørres proporsjonalt (for kartmålestokken 1:10 000 betyr dette en forstørrelse 
til 150%). Dette gjelder også for løypetrykksymbolene. 

For de eldre aldersklassene, der lesing av tynne linjer og små symboler kan skape problemer på grunn av 
svekket syn, anbefales forstørrede kart for alle formater. Forstørrelser til målestokk 1:10 000 anbefales alltid for 
de yngste aldersklassene der evnen til å lese komplekse kart ikke er fullt utviklet. 

Store kart er vanskelige å håndtere. Kart som er større enn A3 bør unngås. Et kart bør ikke være større enn 
nødvendig for konkurransen. Store kart bør kappes til for å tilpasses løypa (de bør imidlertid ikke være mindre 
enn A5). Informasjon om målestokk, ekvidistanse og nordretning skal være tilgjengelig også på kart som er 
kappet.

De grafiske minstemålene gjelder for basismålestokken 1:15 000. Dette betyr at på forstørrede kart vil 
minstemålet forstørres proporsjonalt (1,5 ganger større for kart med målestokk 1:10 000). F.eks for en skrent 
(symbol 202), er minimumslengden på kartet 0,6 mm. Dette betyr at for et kart med målestokk 1 : 10 000 vil 
minstemålet for skrent være 0,9 mm. 

Der hvor grafiske minstemål er oppgitt for individuelle symboler, har disse forrang. For andre symboler gjelder 
følgende minstemål.

For å kunne skille individuelle symboler fra hverandre, er minsteavstander viktige. Generelt 
gjelder en minsteavstand på 0,15 mm. Misteavstanden mellom to symboler er 
minsteavstanden mellom ytterkantene til symbolene. Det er ikke praktisk mulig å liste opp 
alle symbolkombinasjoner, men følgende sterke anbefalinger bør kombineres med sunn 
fornuft. 

For punktsymboler gjelder den generelle minsteavstanden på 0,15 mm. 

Misteavstanden mellom punktsymboler og linjesymboler, inkludert 
avgrensningslinjer for flater, bør være 0,15 mm, med unntak for 
avstand mellom høydekurver og punktsymboler i andre farger. 

Minsteavstanden mellom linjesymboler inkluderer avgrensnings-
linjer for flatesymboler med samme farge og er 0,15 mm, med noen 
unntak:

x Møter og kryss for nettverksymboler (jordvoller, vannsystem, 
veier og stier, kraftlinjer, steingjerder og gjerder).
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Linjesymboler må være lange nok til at de kan skilles fra andre symboler. Lukkede linjer må 
ha tilstrekkelig rom på innsiden til at linjesymbolet kan gjenkjennes. For lukkede dekorerte 
linjer, som gjerder, steingjerder og skrenter/stup, må det være nok rom til dekoreringen 
(f.eks tagger), slik at symbolet er gjenkjennelig.

Stiplede linjer: 

Streklengden bør være den samme ved start og slutt. Mellomrommene skal alltid være som angitt i symbol-
spesifikasjonen. Strekene skal alltid være så nær opptil lengden som er angitt i spesifikasjonen som mulig, og 
aldri kortere enn 0,8 ganger angitt lengde. 

Prikkete linjer: 

Mellomrommet mellom prikkene bør være det samme på starten og slutten av linja. Mellomrommene skal alltid 
være så nær som mulig opptil mellomrommet som er angitt i spesifikasjonen, og aldri kortere enn 0,8 ganger 
angitt mellomrom. 

Vegetasjon, åpne områder, myrer, etc. vises med punkt- eller linjeraster. Den følgende tabellen viser de tillatte 
kombinasjonene av rastere

113 Bruddfelt 113 Bruddfelt

114 Tett bruddfelt 114 Tett bruddfelt

208 Blokkfelt 208 Blokkfelt

307 Upasserbar myr 307 Upasserbar myr

308, 310 Myr 308, 310 Myr

401-402 Åpne lettløpte områder 401-402 Åpne lettløpte områder

403-404 Åpne områder 403-404 Åpne områder
405 Skog 405 Skog

406, 408, 410, 411 Vegetasjon 406, 408, 410, 411 Vegetasjon

407, 409 Vegetasjon, god sikt 407, 409 Vegetasjon, god sikt

209 Tett blokkfelt 209 Tett blokkfelt

210-212 Steingrunn 210-212 Steingrunn

Det kan være utfordrende å angi minstemål for flater i og med at formen varierer. Minstebredden er like viktig 
som minimumsarealet. Svært smale deler av flater må overdrives. Minstebredde for flatesymboler (dersom 
dette ikke er spesifisert for symbolet): 

100% grønn: 0,25 mm (fotavtrykk 3,75 m). 

100% gul: 0,3 mm (fotavtrykk 4,5 m).

Fargeraster: 0,4 mm (fotavtrykk 6 m).

Et orienteringskart må trykkes på godt, gjerne også vannfast, papir (vekt 80-120 g/m2).

Offsettrykk med rene farger anbefales for IOF-konkurranser. Andre trykkemetoder kan benyttes dersom farger 
og linjetykkelser har den samme kvaliteten som den som oppnås med offsettrykk med rene farger.

Lesbarhet avhenger av korrekt valg av farger.

Fram til 2000 ble de fleste orienteringskart trykket med tradisjonell offsettrykk med ei plate for hver farge. Med 
digitale kart har det også kommet mange nye trykketeknologier, som CMYK offsettrykk (firefargetrykk) og 
trykking med laser- eller blekkskrivere. 

x Kryss, som mellom høydekurver og symbolene 105-107 (jordvoller og erosjonskløft); symbol 513 
(steingjerde) og symbol 505 (sti); symbol 511 (kraftlinje) og symbol 516 (gjerde).

x Høydekurver og symbol 104 (jordskråning).

Av lesbarhetshensyn bør overlapp mellom linjesymboler (inkludert avgrensningslinjer for 
flatesymboler) med ulike farger unngås og minsteavstanden på 0,15 mm bør anvendes. 
Det finnes likevel unntak:

x Høydekurver og skrenter/stup bør i det minste delvis overlappe.

x Kryss, som f.eks vannsystem og høydekurver; gjerder og vannsystem.

Minimumsavstanden på 0,15 mm gjelder bare for følgende typer flatesymboler:

x Flatesymboler med avgrensningslinje, som symbol 301 (upasserbart vann), 302 (grunt vann), 307 
(upasserbar myr), 501 (område med fast dekke), 520 (forbudt område), 522 (overbygg) og 523 (ruin).

x Ekskluderende flatesymboler, som symbol 206 (stor stein) og 521 (bygning).

For flatesymboler i brunt, svart eller blått med struktur, som  bruddfelt-, blokkfelt-, steingrunn- og myrsymboler er 
det viktig at elementene i symbolene ikke i for stor grad forstyrrer 
punkt- eller linjesymboler. 

Passasjer mellom symboler som representerer upasserbare / ikke 
kryssbare objekter må være lette å oppdage, derfor bør minimums-
avstanden være 0,4 mm. Eksempler på dette er symbolene 521 (bygning) og 520 (forbudt område); symbol 521 
(bygning) og 515 (upasserbart steingjerde); symbol 521 (bygning) og 521 (bygning); symbol 201 (upasserbart 
stup) og 201 (upasserbart stup); symbol 411 (vegetasjon, upasserbar) og 301 (upasserbart vann). 

Åpninger i linjesymboler som representerer upasserbare objekter (gjerder, stup, stein-
gjerder) må være lette å oppdage og minst 0,4 mm brede. For andre linjeobjekter gjelder en 
minimumsåpning på 0,25 mm.

Dekorerte linjer: 

Enden og starten på linja skal være like lange. Avstanden mellom symbolene på ei dekorert linje skal alltid være 
så nær opptil avstanden som er angitt i spesifikasjonen som mulig, og aldri kortere enn 0,8 ganger angitt lengde. 
Endene skal være halvparten så lange som avstanden mellom symbolene. 

Dekorerte stiplede linjer: 

Strekenes lengde følger samme regler som stiplede linjer, og dekoreringssymbolene skal alltid sentreres på 
strekene.

min. 0,15

OK

min. 0,40

min. 0,40

0,6

0,6

2 streker
om isolert

2 prikker ø 1,5 mm
5 prikker

0,40

0,25

Minimumslengde

Gjengivelse av stiplede linjer, prikkete linjer og dekorerte linjer

 2.11.4 Rasterkombinasjoner

Minstemål for flater

 2.12 Trykk og farger
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308, 310 Myr 308, 310 Myr
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403-404 Åpne områder 403-404 Åpne områder
405 Skog 405 Skog

406, 408, 410, 411 Vegetasjon 406, 408, 410, 411 Vegetasjon

407, 409 Vegetasjon, god sikt 407, 409 Vegetasjon, god sikt

209 Tett blokkfelt 209 Tett blokkfelt

210-212 Steingrunn 210-212 Steingrunn
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Farge Vinkel
Cyan
Magenta
Gul
Svart

15°
75°

0°
45°

moiré-effekt (uheldige vinkler)

Anbefalte vinkler

Farge PMS-nummer
Process black
471
136
299
361
428
Purple

Svart
Brun
Gul
Blå
Grønn
Grå
Fiolett

Firefargetrykk er den vanlige måten å trykke fargetrykksaker på. Kart har vært et av hovedunntakene på grunn 
av kravene til presentasjon av tynne linjer. 

Firefargetrykk benytter de tre basisfargene i den additive fargemodellen: cyan, magenta og gul. I teorien skal en 
blanding av 100% cyan, magenta og gul gi svart, men i virkeligheten blir resultatet mer i retning av mørkebrunt. 
Derfor trykkes vanligvis svart som en egen farge. Forkortelsen CMYK, som ofte brukes for denne fargemodellen 
henviser på de engelske navnene på disse fargene. 

Firefargetrykk krever færre og standardiserte blekktyper, men den viktigste fordelen med å benytte denne 
prosessen at den tillater bruk av fargefotografier og fargeannonser uten noen ekstra trykkekostnad. 

Kartprodusenten må huske på begrensninger og potensielle feil denne metoden har. Gjengivelsen av veldig 
tynne linjer (høydekurver) krever spesiell oppmerksomhet.

Hver farge lages ved å blande basisfarger i visse mengder for å produsere den ønskede fargen. Fargene som er 
spesifisert for bruk på orienteringskart er definert av Pantone Matching System (PMS). 

Kartet kan ha inntil 6 farger (i tillegg kommer overtrykksfarger). Følgende PMS-farger skal brukes på orient-
eringskart: 

De nye trykkemetodene er fortsatt ikke helt på høyden med kvaliteten til tradisjonell offsettrykk. Et dårlig trykket 
kart ødelegger det tidkrevende arbeidet med synfaring og rentegning, og gir urettferdige forhold for løperne. 
Følgelig må alle kart som trykkes på en annen måte enn tradisjonell offsettrykk for orienteringsløp testes nøye 
på forhånd, og for IOF-løp godkjennes av IOF.

For IOFs hovedarrangement vil kun offsettrykk tillates inntil IOF bestemmer at kvaliteten på alternativ 
trykkemetode har kommet opp på et tilstrekkelig nivå.

De endelige fargene på kartet vil avhenge av trykkerekkefølgen. 
For offsettrykk med rene farger skal følgende trykkerekkefølge 
alltid benyttes:
1. gul
2. grønn
3. grå
4. brun
5. blå
6. svart
7. fiolett

For å unngå uønsket Moiré-effekt ved CMYK-trykk med ordinære rastere bør alltid det anbefalte vinkelsettet 
benyttes. For ekte stokastiske rastere skal punktene plasseres tilfeldig, så vinkler er ikke relevant og uønskede 
Moiré-effekter vil ikke forekomme.

Gjengivelsen av farger avhenger av trykkerekkefølgen. For 4-fargetrykk av orienteringskart bør trykkerekke-
følgen være:

Anbefalinger for firefargetrykk (CMYK) og andre alternative trykkemetoder er publisert i et eget dokument.

Fargeblandingen kan gjøres med tradisjonelle trykkerastere eller med spesielle trykkerastere med tilfeldig 
plasserte punker, kalt stokastiske rastere eller frekvensmodulerte rastere. De sistnevnte rasterne vil bedre 
lesbarheten og gjøre tynne linjer, som høydekurver,  bedre lesbare, og anbefales derfor på det varmeste.

Tradisjonelle rastere bør ha en rasterfrekvens på minst 60 linjer/cm. For stokastiske rastere vil frekvensen 
variere tilfeldig.

1. Svart

2. Gul

3. Cyan 

4. Magenta

 2.12.1 Offsettrykk med ferdigblandede farger

 2.12.2 Firefargetrykk

Vinkler

Trykkerekkefølge

Farger

Rastere

Rasterfrekvens
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Følgende informasjon skal alltid være synlig på kartets forside:

x Kartets målestokk og ekvidistanse.

Annen informasjon som ofte tas med:

x Kartets navn, utgiver, tidspunkt for utgivelse (år for synfaring), kartnorm, navn på karttegnere, trykkeri og 
opphavsrett.

Nedsatt fargesyn vil si redusert evne til å skille enkelte farger fra hverandre. Dette kan påvirke kartlesingen. 5-
8% av menn og 0,5% av kvinner har en eller annen form for nedsatt fargesyn. O-løpere med nedsatt fargesyn 
kan blande sammen følgende farger.

x fiolett og grønn (post i mørkegrønne områder – svært vanskelig å se)

x gult og grønt (vanskelig å skille mellom åpne områder og områder med tett vegetasjon)

x brunt og grønt (problemer med brune symboler i grønne områder)

Da ISOM-fargene ble bestemt, ble det tatt hensyn til ovennevnte. Det valgte settet av farger er et kompromiss.

Struktur kan gjøre det enkler å skille mellom rastere. 

Bruk et grovere punktraster eller skravur for grønne områder (406, 408) for å skille mellom grønt og gult. 

Bruk et grovere punktraster eller skravur for den grønne komponenten i forbudte områder (olivengrønt).

Fiolett 

Svart

Brun 

Blå

Grønn

Illustrasjon: Høydekurver i tett vegetasjon trykket med firefargetrykk. Overtrykkseffekt til høyre.

Med tradisjonell fargetrykking trykkes fargene fysisk oppå hverandre. Det er mulig å simulere dette med 
firefargetrykk, og dette optimaliserer lesbarheten og gir en fargegjengivelse som er så tett opp til tradisjonell 
fargetrykking som mulig. For å oppnå denne effekten med firefargetrykk, må informasjon som ligger under (i 
trykkesekvensen beskrevet i 2.12.1) en spesifikk farge ikke bli blokkert ut (tatt bort/trykket hvitt) fullstendig, men 
blandes inn i fargen som ligger oppå, slik at det produseres en ny farge for trykking. 
Bruk av overtrykkseffekt med firefargetrykk anbefales for følgende farger:

Overtrykking

2.13 Kartdata

 2.12.3 Nedsatt fargesyn

 2.12.4 Forslag til tilpasninger av trykk for fargesvake
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0,14

0,14

0,4 (OM)

åpning eller fyll mellom to linjer
linjetjukkelse
avstand
diameter

nordorientert symbol
(OM)
(IM)
(CC)

Merk: mål er oppgitt i 
mm for målestokken 
1:15 000.
Alle figurer er vist i
1:7 500 for tydelighetens 
skyld.

Terrengformer vises med høydekurver, hjulpet av spesialsymboler for små koller, groper, osv. Dette 
kompletteres med svarte symboler for berggrunn og stup.
Selv om det er viktig å få fram mindre terrengdetaljer, som søkk, utspring, koller og groper, er det avgjørende at 
en mengde smådetaljer ikke skjuler hovedtrekkene i terrenget, som åser, daler og store forkastninger. 
Utstrakt bruk av hjelpekurver må unngås fordi dette vil komplisere kartbildet og gi et galt inntrykk av 
høydeforskjellene. 

101 Høydekurve
Linje som forbinder punkt med samme høyde over havet. Standard høydeforskjell 
mellom høydekurver (ekvidistanse) er 5 meter. 2,5 meter ekvidistanse kan benyttes 
for flate terreng. 
Fallstreker kan tegnes på den lave sida av ei høydekurve for å tydeliggjøre 
fallretningen. Når de brukes bør de plasseres i søkk. 
Ei lukka høydekurve representerer en kolle eller ei grop. Ei grop må ha minst én fall-
strek. Minstehøyde/-dybde bør være 1 m. 
Forhold mellom nabohøydekurver er viktig. Nabohøydekurver viser form og struktur. 
Små høydekurvedetaljer bør unngås fordi de har en tendens til å skjule hoved-
trekkene i terrenget. 
Framtredende detaljer, som groper, søkk, neser, jordskrenter og terasser, må gjerne 
overdrives. 
Absolutt høydenøyaktighet er mindre viktig, men den relative høydeforskjellen 
mellom nabodetaljer bør framstilles så nøyaktig som mulig på kartet. Det er tillatt å 
justere høyden til ei høydekurve noe, dersom dette forbedrer framstillinga av en 
detalj. Dette avviket bør ikke overstige 25% av ekvidistansen og nabodetaljer må vies 
oppmerksomhet. 

I de følgende kapitlene gis definisjoner av detaljer som skal kartlegges og spesifikasjoner av kartsymboler. 
Symbolene er delt inn i sju kategorier:

(brun)
(svart+grått)
(blå)
(grønt+gult)
(svart)
(svart+blått)
(fiolett)

Terrengformer
Berggrunn og stein
Vann og myr
Vegetasjon
Kultursymboler
Tekniske symboler
Løypepåtrykk

De fleste symbolene i kartnormen skal være nordorientert. At et symbol skal være nordorientert indikeres med ei 
pil som peker oppover ved siden av symbolet. Når et symbol skal være nordorientert, betyr det at det skal være 
orientert i forhold til magnetisk nord og dermed også i forhold til kanten av arket og de magnetiske nordlinjene.

For flatesymboler er fargeprosent angitt i teksten ("grønn 50%") og i illustrasjonene ("50%"). For flatesymboler 
med struktur/mønster, er den beregnede fargeprosenten angitt i parentes. 

For noen av symbolene er det gitt detaljerte grafiske definisjoner i avsnitt 3.8 Nøyaktig definisjon av symboler.

3.1 Terrengformer

3 SYMBOLER

13



0,5 (CC)

0,4 (OM)
0,18

0,4 (OM)

225
1,5

0,1
2,00,2

min.

0,25

0,14

0,1
0,4 (OM)

1,1 (OM)

1,1 (OM)

min.
0,25 (CC)

0,9 (OM)

1,1 (OM)

0,5 (CC)

0,6 (OM)

0,7 (OM)

0,14

Minste krumning på ei høydekurve er 0,25 mm fra senter til senter av linja (fotavtrykk 
4 m). Munningen av et søkk eller et utspring må være minst 0,5 mm fra senter til 
senter av linja (fotavtrykk 8 m). 
Minstelengde for en høydekurvekolle er 0,9 mm (fotavtrykk 13,5 m) og minste-
bredden er 0,6 mm (fotavtrykk 9 m) utvendig målt. Mindre, framtredende koller kan 
tegnes med symbol 109 (liten kolle) eller symbol 110 (liten avlang kolle), eller de kan 
overdrives på kartet for å overholde minstemålet. 
Ei grop må ha plass til en fallstrek, så minstelengden er 1,1 mm (fotavtrykk 16,5 m) og 
minstebredden er 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m), utvendige målt. Mindre, framtredende 
groper kan tegnes med symbol 111 (lita grop) eller de kan overdrives for å overholde 
minstemålet.
Høydekurver bør tilpasses (ikke brytes) slik at de ikke berører symbol 109 (liten kolle) 
eller 110 (liten avlang kolle). 
Farge: Brun

102 Tellekurve
Hver femte høydekurve skal tegnes med ei tjukkere linje.Tellekurvene skal gi løperen 
en rask oversikt over høydeforhold og hovedstrukturer i terrenget.
Ei tellekurve kan tegnes som ei vanlig høydekurve i områder med mye detaljer. 
Mindre kurvekoller og -groper tegnes normalt ikke med tellekurver. 
Tellekurvenivået må velges med omhu i flatt terreng. Det ideelle nivået for tellekurva 
er den sentrale høydekurva i de mest framtredende hellingene. 
Ei tellekurve kan ha tilknytta kurvetall. Et kurvetall skal bare legges til på steder der 
det ikke gjemmer andre detaljer. Kurvetallet skal orienteres slik at toppen av teksten 
er på den høyeste sida av tellekurva. Kurvetallet (teksten) skal være 1,5 mm høy og 
vist i en sans-serif skrifttype.
Farge: Brun

103 Hjelpekurve
Hjelpekurver benyttes der en må vise mer informasjon om terrengformene. 
Hjelpekurver skal bare brukes dersom framstillinga ville ha vært ufullstendig med 
bruk av vanlige høydekurver. De skal ikke brukes som mellomkurver. Det bør kun 
brukes ei hjelpekurve mellom nabohøydekurver. Det er svært viktig at ei hjelpekurve 
passer logisk inn i kurvesystemet, så starten og slutten på ei hjelpekurve bør være 
parallelle med nabohøydekurvene. Åpningene i stiplingen må plasseres på rimelig 
rette deler av hjelpekurva. Hjelpekurver kan brukes for å skille flate koller og groper 
fra tydeligere koller og groper (minstehøyde/-dybde bør være 1 m). 
Overdreven bruk av hjelpekurver må unngås, da dette forstyrrer det tredimensjonale 
bildet av terrengformene og vil komplisere kartlesinga. 
Minstelengde (ikke lukket): to stiplinger
Minstelengde for en kolle eller ei grop tegnet med hjelpekurve: 1,1 mm (fotavtrykk 
16,5 m) utvendig målt. 
Farge: Brun

104 Jordskråning
En jordskråning er en brå endring av bakkenivå som skiller seg tydelig fra 
omgivelsene, f.eks grus-/ sandtak, vei-/jernbaneskjæringer eller -fyllinger. Minste-
høyde: 1 m. En jordskråning kan påvirke løpbarheten. Taggene viser utstrekningen til 
skråningen.
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For lange jordskråninger kan det benyttes kortere tagger enn minstelengden ved 
endene. Dersom to jordskråninger ligger tett inntil hverandre, kan taggene sløyfes. 
Upasserbare jordskråninger skal tegnes med symbol 201 (upasserbart stup). 
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m).
Farge: Brun

105 Jordvoll
Tydelig jordvoll. Minstehøyde: 1 m.
Minstelengde: 2,0 mm (fotavtrykk 30 m).
Farge: Brun

106 Ødelagt jordvoll
En ødelagt eller mindre tydelig jordvoll. Minstehøyde: 0,5 m. 
Minstelengde: to stiplinger (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis jordvollen er kortere må 
den overdrives til minstelengden eller endres til symbol 105 (jordvoll). 
Farge: Brun 

107 Erosjonskløft 
Ei erosjonskløft som er for liten til å tegnes med symbol 104 (jordskråning) tegnes 
som ei enkel linje. Minstedybde: 1 m. 
Minstelengde: 1,6 mm (fotavtrykk 24 m). 
Høydekurver skal ikke brytes rundt dette symbolet. 
Farge: Brun

108 Fure
Ei lita erosjonskløft, tørr grøft eller fure. Minstedybde: 0,5 m. Minstelengde (isolert): 
tre prikker (1,15 mm – fotavtrykk 17 m). Høydekurver bør brytes rundt dette symbolet. 
Farge: Brun

109 Liten kolle
En tydelig jordhaug eller kolle som ikke kan tegnes målestokkriktig med ei 
høydekurve. Minstehøyde: 1 m. 
Symbolet skal ikke berøre eller overlappe høydekurver.
Fotavtrykk: 7,5 m x 7,5 m. 
Farge: Brun 

110 Liten avlang kolle
En tydelig avlang kolle, som ikke kan tegnes målestokkriktig med ei høydekurve. 
Minstehøyde: 1 m. 
Symbolet skal ikke berøre eller overlappe høydekurver.
Fotavtrykk: 12 m x 6 m. 
Farge: Brun

111 Lita grop 
Ei lita grop eller en forsenkning uten bratte kanter, som er for liten til å tegnes med 
høydekurver. Minstedybde: 1 m. Minstebredde: 2 m. 
Små groper med bratte kanter tegnes med symbol 112 (hull). 
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brunsymboler. Tyngdepunktet til 
symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert. 
Fotavtrykk: 12 m x 6 m. 
Farge: Brun
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Minste krumning på ei høydekurve er 0,25 mm fra senter til senter av linja (fotavtrykk 
4 m). Munningen av et søkk eller et utspring må være minst 0,5 mm fra senter til 
senter av linja (fotavtrykk 8 m). 
Minstelengde for en høydekurvekolle er 0,9 mm (fotavtrykk 13,5 m) og minste-
bredden er 0,6 mm (fotavtrykk 9 m) utvendig målt. Mindre, framtredende koller kan 
tegnes med symbol 109 (liten kolle) eller symbol 110 (liten avlang kolle), eller de kan 
overdrives på kartet for å overholde minstemålet. 
Ei grop må ha plass til en fallstrek, så minstelengden er 1,1 mm (fotavtrykk 16,5 m) og 
minstebredden er 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m), utvendige målt. Mindre, framtredende 
groper kan tegnes med symbol 111 (lita grop) eller de kan overdrives for å overholde 
minstemålet.
Høydekurver bør tilpasses (ikke brytes) slik at de ikke berører symbol 109 (liten kolle) 
eller 110 (liten avlang kolle). 
Farge: Brun

102 Tellekurve
Hver femte høydekurve skal tegnes med ei tjukkere linje.Tellekurvene skal gi løperen 
en rask oversikt over høydeforhold og hovedstrukturer i terrenget.
Ei tellekurve kan tegnes som ei vanlig høydekurve i områder med mye detaljer. 
Mindre kurvekoller og -groper tegnes normalt ikke med tellekurver. 
Tellekurvenivået må velges med omhu i flatt terreng. Det ideelle nivået for tellekurva 
er den sentrale høydekurva i de mest framtredende hellingene. 
Ei tellekurve kan ha tilknytta kurvetall. Et kurvetall skal bare legges til på steder der 
det ikke gjemmer andre detaljer. Kurvetallet skal orienteres slik at toppen av teksten 
er på den høyeste sida av tellekurva. Kurvetallet (teksten) skal være 1,5 mm høy og 
vist i en sans-serif skrifttype.
Farge: Brun

103 Hjelpekurve
Hjelpekurver benyttes der en må vise mer informasjon om terrengformene. 
Hjelpekurver skal bare brukes dersom framstillinga ville ha vært ufullstendig med 
bruk av vanlige høydekurver. De skal ikke brukes som mellomkurver. Det bør kun 
brukes ei hjelpekurve mellom nabohøydekurver. Det er svært viktig at ei hjelpekurve 
passer logisk inn i kurvesystemet, så starten og slutten på ei hjelpekurve bør være 
parallelle med nabohøydekurvene. Åpningene i stiplingen må plasseres på rimelig 
rette deler av hjelpekurva. Hjelpekurver kan brukes for å skille flate koller og groper 
fra tydeligere koller og groper (minstehøyde/-dybde bør være 1 m). 
Overdreven bruk av hjelpekurver må unngås, da dette forstyrrer det tredimensjonale 
bildet av terrengformene og vil komplisere kartlesinga. 
Minstelengde (ikke lukket): to stiplinger
Minstelengde for en kolle eller ei grop tegnet med hjelpekurve: 1,1 mm (fotavtrykk 
16,5 m) utvendig målt. 
Farge: Brun

104 Jordskråning
En jordskråning er en brå endring av bakkenivå som skiller seg tydelig fra 
omgivelsene, f.eks grus-/ sandtak, vei-/jernbaneskjæringer eller -fyllinger. Minste-
høyde: 1 m. En jordskråning kan påvirke løpbarheten. Taggene viser utstrekningen til 
skråningen.
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For lange jordskråninger kan det benyttes kortere tagger enn minstelengden ved 
endene. Dersom to jordskråninger ligger tett inntil hverandre, kan taggene sløyfes. 
Upasserbare jordskråninger skal tegnes med symbol 201 (upasserbart stup). 
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m).
Farge: Brun

105 Jordvoll
Tydelig jordvoll. Minstehøyde: 1 m.
Minstelengde: 2,0 mm (fotavtrykk 30 m).
Farge: Brun

106 Ødelagt jordvoll
En ødelagt eller mindre tydelig jordvoll. Minstehøyde: 0,5 m. 
Minstelengde: to stiplinger (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis jordvollen er kortere må 
den overdrives til minstelengden eller endres til symbol 105 (jordvoll). 
Farge: Brun 

107 Erosjonskløft 
Ei erosjonskløft som er for liten til å tegnes med symbol 104 (jordskråning) tegnes 
som ei enkel linje. Minstedybde: 1 m. 
Minstelengde: 1,6 mm (fotavtrykk 24 m). 
Høydekurver skal ikke brytes rundt dette symbolet. 
Farge: Brun

108 Fure
Ei lita erosjonskløft, tørr grøft eller fure. Minstedybde: 0,5 m. Minstelengde (isolert): 
tre prikker (1,15 mm – fotavtrykk 17 m). Høydekurver bør brytes rundt dette symbolet. 
Farge: Brun

109 Liten kolle
En tydelig jordhaug eller kolle som ikke kan tegnes målestokkriktig med ei 
høydekurve. Minstehøyde: 1 m. 
Symbolet skal ikke berøre eller overlappe høydekurver.
Fotavtrykk: 7,5 m x 7,5 m. 
Farge: Brun 

110 Liten avlang kolle
En tydelig avlang kolle, som ikke kan tegnes målestokkriktig med ei høydekurve. 
Minstehøyde: 1 m. 
Symbolet skal ikke berøre eller overlappe høydekurver.
Fotavtrykk: 12 m x 6 m. 
Farge: Brun

111 Lita grop 
Ei lita grop eller en forsenkning uten bratte kanter, som er for liten til å tegnes med 
høydekurver. Minstedybde: 1 m. Minstebredde: 2 m. 
Små groper med bratte kanter tegnes med symbol 112 (hull). 
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brunsymboler. Tyngdepunktet til 
symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert. 
Fotavtrykk: 12 m x 6 m. 
Farge: Brun
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112 Hull 
Hull og groper med bratte sider, som ikke kan tegnes med symbol 104 (jordskråning) . 
Minstedybde: 1 m. Minstebredde: 1 m. 
Ei grop som er større enn 5 m x 5 m skal normalt overdrives og tegnes med symbol 
104 (jordskråning). Hull uten bratte kanter tegnes med symbol 111 (lita grop). 
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brune symboler. Tyngdepunktet til 
symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert. 
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m.
Farge: Brun 

113 Bruddfelt 
Et område med hull og/eller koller som er for små til å kunne vises i detalj, eller andre 
typer røft og ujevnt terreng som skiller seg ut, men har liten effekt på løpbarheten. 
Prikkene bør plasseres tilfeldig, men ikke forstyrre representasjonen av viktige 
terrengformer og -objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 10 m x 10 m). 
Maksimal senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,6 mm.
Minste senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,5 mm.
Høydekurver bør ikke brytes i områder med bruddfelt. 
Prikkene skal ikke plasseres slik at de former ei linje som er en prikk bred.

2Tetthet: 3–4 prikker / mm  (9-13%). 
Farge: Brun 

114 Grovt bruddfelt 
Et område med hull og/eller koller som er for små til å kunne vises i detalj, eller andre 
typer røft og ujevnt terreng som skiller seg ut, og påvirker løpbarheten. 
Prikkene bør plasseres tilfeldig, men ikke forstyrre representasjonen av viktige 
terrengformer og -objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 7 m x 7 m). 
Maksimal senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,38 mm.
Minste senter til senter-avstand mellom to nabo-prikker er 0,25 mm.
Høydekurver bør ikke brytes i områder med bruddfelt. 
Prikkene skal ikke plasseres slik at de former ei linje som er en prikk bred.

2Tetthet: 7–9 prikker / mm  (22-28%). 
Farge: Brun 

115 Framtredende terrengdetalj 
Detaljen må skille seg svært tydelig fra sine omgivelser. Tyngdepunktet til symbolet 
markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brunsymboler. 
Fotavtrykk: 13,5 m x 11,5 m.
Farge: Brun
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Berggrunn utgjør en spesiell kategori terrengformer. Bruken av berggrunnsdetaljer gir nyttig informasjon om 
farer og løpbarhet, og er fine kartlesings- og postdetaljer. Berggrunn vises i svart for å skille den fra andre 
terrengformdetaljer. Det er viktig å påse at formen på skrenter og stup passer inn med terrengformene, slik de er 
vist med høydekurver.

201 Upasserbart stup
Et stup, et steinbrudd eller en jordskråning som er så høy og bratt at det er umulig å 
passere / klatre, eller som er farlig. 
For vertikale bergvegger kan taggene utelates dersom det er trangt om plassen. 
Endene til basislinja kan være avrunda eller kutta. For omrissrepresentasjon er 
minstebredden 0,35 mm. Kortere tagger kan brukes ved endene. 
Åpningen mellom to upasserbare stup, eller mellom upasserbare stup og andre 
upasserbare detaljer må overstige 0,3 mm på kartet. 
Der hvor stup går rett ned i vann, slik at det er umulig å passere under stupet, skal den 
svarte streken rundt vannet brytes eller taggene skal tydelig krysse vannav-
grensninga. Et upasserbart stup bør samspille med kurvebildet.
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m). 
Farge: Svart 

202 Skrent 
En passerbar skrent eller et steinbrudd. Minstehøyde: 1 m. 
Dersom fallretningen til skrenten ikke er opplagt ut fra kurvebildet, eller for å bedre 
lesbarheten, kan en sette på korte tagger i fallretningen.
For ikke-vertikale skrenter, bør taggene tegnes slik at de viser skrentens fulle 
horisontale utstrekning. 
Endene til basislinja kan være avrunda eller kutta. En passasje mellom to skrenter 
må være minst 0,2 mm. En skrent skal samspille med kurvebildet. 
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m). 
Å krysse en skrent vil vanligvis påvirke framdrifta negativt. 
Farge: Svart 

203 Berggrunnsgrop eller hule
Berggrunnsgroper, hull, huler eller gruveåpninger kan utgjøre en fare for løperen. 
Minstedybde: 1 m. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert, 
unntatt for huler med en tydelig åpning, der symbolet bør peke inn i hula. 
Berggrunnsgroper med diameter større enn 5 m skal overdrives og tegnes med 
symbol for stup/skrent (201, 202). 
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m.
Farge: Svart 

3.2 Berggrunn og stein
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112 Hull 
Hull og groper med bratte sider, som ikke kan tegnes med symbol 104 (jordskråning) . 
Minstedybde: 1 m. Minstebredde: 1 m. 
Ei grop som er større enn 5 m x 5 m skal normalt overdrives og tegnes med symbol 
104 (jordskråning). Hull uten bratte kanter tegnes med symbol 111 (lita grop). 
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brune symboler. Tyngdepunktet til 
symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert. 
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m.
Farge: Brun 

113 Bruddfelt 
Et område med hull og/eller koller som er for små til å kunne vises i detalj, eller andre 
typer røft og ujevnt terreng som skiller seg ut, men har liten effekt på løpbarheten. 
Prikkene bør plasseres tilfeldig, men ikke forstyrre representasjonen av viktige 
terrengformer og -objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 10 m x 10 m). 
Maksimal senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,6 mm.
Minste senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,5 mm.
Høydekurver bør ikke brytes i områder med bruddfelt. 
Prikkene skal ikke plasseres slik at de former ei linje som er en prikk bred.

2Tetthet: 3–4 prikker / mm  (9-13%). 
Farge: Brun 

114 Grovt bruddfelt 
Et område med hull og/eller koller som er for små til å kunne vises i detalj, eller andre 
typer røft og ujevnt terreng som skiller seg ut, og påvirker løpbarheten. 
Prikkene bør plasseres tilfeldig, men ikke forstyrre representasjonen av viktige 
terrengformer og -objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 7 m x 7 m). 
Maksimal senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,38 mm.
Minste senter til senter-avstand mellom to nabo-prikker er 0,25 mm.
Høydekurver bør ikke brytes i områder med bruddfelt. 
Prikkene skal ikke plasseres slik at de former ei linje som er en prikk bred.

2Tetthet: 7–9 prikker / mm  (22-28%). 
Farge: Brun 

115 Framtredende terrengdetalj 
Detaljen må skille seg svært tydelig fra sine omgivelser. Tyngdepunktet til symbolet 
markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Symbolet kan ikke berøre eller overlappe andre brunsymboler. 
Fotavtrykk: 13,5 m x 11,5 m.
Farge: Brun

16

min. 0,65 (OM)

min. 0,6 (OM)

0,2

0,12

min. 0,4 (OM)

0,5 (CC)

0,4 (OM)

0,16

0,7 (OM)

0,8

0,7

0,8

min. 0,6 (OM) min. 0,7 (OM)

0,35
0,12 0,5 (CC)

0,4 (OM)

min.

0,2

Berggrunn utgjør en spesiell kategori terrengformer. Bruken av berggrunnsdetaljer gir nyttig informasjon om 
farer og løpbarhet, og er fine kartlesings- og postdetaljer. Berggrunn vises i svart for å skille den fra andre 
terrengformdetaljer. Det er viktig å påse at formen på skrenter og stup passer inn med terrengformene, slik de er 
vist med høydekurver.

201 Upasserbart stup
Et stup, et steinbrudd eller en jordskråning som er så høy og bratt at det er umulig å 
passere / klatre, eller som er farlig. 
For vertikale bergvegger kan taggene utelates dersom det er trangt om plassen. 
Endene til basislinja kan være avrunda eller kutta. For omrissrepresentasjon er 
minstebredden 0,35 mm. Kortere tagger kan brukes ved endene. 
Åpningen mellom to upasserbare stup, eller mellom upasserbare stup og andre 
upasserbare detaljer må overstige 0,3 mm på kartet. 
Der hvor stup går rett ned i vann, slik at det er umulig å passere under stupet, skal den 
svarte streken rundt vannet brytes eller taggene skal tydelig krysse vannav-
grensninga. Et upasserbart stup bør samspille med kurvebildet.
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m). 
Farge: Svart 

202 Skrent 
En passerbar skrent eller et steinbrudd. Minstehøyde: 1 m. 
Dersom fallretningen til skrenten ikke er opplagt ut fra kurvebildet, eller for å bedre 
lesbarheten, kan en sette på korte tagger i fallretningen.
For ikke-vertikale skrenter, bør taggene tegnes slik at de viser skrentens fulle 
horisontale utstrekning. 
Endene til basislinja kan være avrunda eller kutta. En passasje mellom to skrenter 
må være minst 0,2 mm. En skrent skal samspille med kurvebildet. 
Minstelengde: 0,6 mm (fotavtrykk 9 m). 
Å krysse en skrent vil vanligvis påvirke framdrifta negativt. 
Farge: Svart 

203 Berggrunnsgrop eller hule
Berggrunnsgroper, hull, huler eller gruveåpninger kan utgjøre en fare for løperen. 
Minstedybde: 1 m. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert, 
unntatt for huler med en tydelig åpning, der symbolet bør peke inn i hula. 
Berggrunnsgroper med diameter større enn 5 m skal overdrives og tegnes med 
symbol for stup/skrent (201, 202). 
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m.
Farge: Svart 

3.2 Berggrunn og stein
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204 Stein 
En tydelig stein (bør være minst 1 m høy), som er lett å se i terrenget. Grupper med 
steiner tegnes med symbol 207 (steinklynge) eller et symbol for blokkfelt (208, 209). 
For å kunne skille nabosteiner (nærmere hverandre enn 30 meter) med betydelig 
forskjell i størrelse er det tillatt å forstørre symbolet til 0,5 mm for noen av steinene.
Fotavtrykk: 6 m x 6 m (7,5 m x 7,5 m).
Farge: Svart

205 Stor stein 
En spesielt stor og tydelig stein. En stor stein bør være mer enn 2 m høy.
For å kunne skille nærliggende store steiner (nærmere hverandre enn 30 meter) med 
betydelig forskjell i størrelse er det tillatt å forminske symbolet til 0,5 mm for noen av 
steinene. 
Fotavtrykk: 9 m x 9 m (7,5 m x 7,5 m). 
Farge: Svart 

206 Kampestein
Steinsøyle eller kampestein, som er så høy og bratt at den er umulig å passere / 
klatre. 
Avstanden mellom kampessteiner eller mellom kampesteiner og andre upasserbare 
detaljer må være større enn 0,3 mm på kartet. 
Minstebredde: 0,8 mm (fotavtrykk 12 m). Minstebredde (hvit innside): 0,2 mm 
(fotavtrykk 3 m). 
Farge: Svart

207 Steinklynge 
Ei tydelig gruppe med steiner som ligger så tett at de ikke kan tegnes hver for seg. 
Steinene i klynga bør være høyere enn 1 meter. Ei steinklynge må være lett å identifi-
sere som ei gruppe med steiner. 
For å kunne skille nærliggende steinklynger (nærmere hverandre enn 30 meter) med 
betydelig forskjell i steinstørrelse er det tillatt å forstørre symbolet med 20% (kant-
lengde 0,96 mm) for noen av steinklyngene.
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 12 m x 10 m.
Farge: Svart 

208 Blokkfelt 
Et område som er dekket med så mange spredte steinblokker at de ikke kan vises 
hver for seg vises med tilfeldig plasserte og orienterte fylte trekanter med sidelengder 
med forhold 8:6:5 (innvendige vinkler: 92,9, 48,5 og 38,6). Et blokkfelt vil normalt ikke 
påvirke løpbarheten. Dersom løpbarheten i blokkfeltet er redusert, bør symbol 209 
(grovt blokkfelt) benyttes, eller symbolet kombineres med et steingrunnsymbol. 
Minimum to trekanter bør benyttes. Én trekant kan benyttes dersom den er kombinert 
med andre bergrunnssymboler (for eksempel direkte under skrent-/stupsymbol (201, 
202), ved siden av stein-symboler (204-206) eller kombinert med steingrunn-
symboler (210-212)). 
Største senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 1,2 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 0,75 mm. 

2Tetthet: 0,8–1 symbol / mm  (12–16%). For å kunne framstille iøyenfallende 
størrelsesforskjeller innafor et blokkfelt, er det tillatt å forstørre noen av trekantene til 
120%. 
Fotavtrykk til en enkelt trekant: 12 m x 6 m. 
Farge: Svart
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209 Tett blokkfelt
Et område som er dekket med så mange spredte steinblokker at de ikke kan vises 
hver for seg og løpbarheten påvirkes vises med tilfeldig plasserte og orienterte fylte 
trekanter med sidelengder med forhold 8:6:5 (innvendige vinkler: 92,9, 48,5 og 38,6). 
Minst to trekanter må benyttes. 
Største senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 0,6 mm.

2Tetthet: 2–3 symboler / mm (31%-47%). For å kunne framstille iøyenfallende 
størrelsesforskjeller innafor et blokkfelt, er det tillatt å forstørre noen av trekantene til 
120%.
Fotavtrykk til en enkelt trekant: 12 m x 6 m.
Farge: Svart

210 Steingrunn – nedsatt løpbarhet 
Steingrunn eller ur som reduserer løpbarheten til omtrent 60-80% av normal 
løpshastighet. 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 10 m x 10 m). 
Største senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,6 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,45 mm. 

2Tetthet: 3-4 prikker / mm (9-13%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart 

211 Steingrunn – gangfart 
Steingrunn eller ur som reduserer løpbarheten betydelig (til omtrent 20-60% av 
normal løpshastighet). 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 8 m x 8 m). 
Største senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,4 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,32 mm. 

2Tetthet: 6-8 prikker / mm (19-25%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart 

212 Steingrunn – kamp
Steingrunn eller ur som knapt er passerbar (mindre enn 20% av normal 
løpshastighet). 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 7 m x 7 m). 
Største senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,32 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,25 mm. 

2Tetthet: 10–12 symbol / mm (31–38%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart
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204 Stein
En tydelig stein (bør være minst 1 m høy), som er lett å se i terrenget. Grupper med 
steiner tegnes med symbol 207 (steinklynge) eller et symbol for blokkfelt (208, 209). 
For å kunne skille nabosteiner (nærmere hverandre enn 30 meter) med betydelig 
forskjell i størrelse er det tillatt å forstørre symbolet til 0,5 mm for noen av steinene.
Fotavtrykk: 6 m x 6 m (7,5 m x 7,5 m).
Farge: Svart

205 Stor stein 
En spesielt stor og tydelig stein. En stor stein bør være mer enn 2 m høy.
For å kunne skille nærliggende store steiner (nærmere hverandre enn 30 meter) med 
betydelig forskjell i størrelse er det tillatt å forminske symbolet til 0,5 mm for noen av 
steinene. 
Fotavtrykk: 9 m x 9 m (7,5 m x 7,5 m). 
Farge: Svart 

206 Kampestein
Steinsøyle eller kampestein, som er så høy og bratt at den er umulig å passere / 
klatre. 
Avstanden mellom kampessteiner eller mellom kampesteiner og andre upasserbare 
detaljer må være større enn 0,3 mm på kartet. 
Minstelengde: 0,8 mm (fotavtrykk 12 m). Minstebredde (hvit innside): 0,2 mm 
(fotavtrykk 3 m). 
Farge: Svart

207 Steinklynge 
Ei tydelig gruppe med steiner som ligger så tett at de ikke kan tegnes hver for seg. 
Steinene i klynga bør være høyere enn 1 meter. Ei steinklynge må være lett å identifi-
sere som ei gruppe med steiner. 
For å kunne skille nærliggende steinklynger (nærmere hverandre enn 30 meter) med 
betydelig forskjell i steinstørrelse er det tillatt å forstørre symbolet med 20% (kant-
lengde 0,96 mm) for noen av steinklyngene.
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 12 m x 10 m.
Farge: Svart 

208 Blokkfelt
Et område som er dekket med så mange spredte steinblokker at de ikke kan vises 
hver for seg vises med tilfeldig plasserte og orienterte fylte trekanter med sidelengder 
med forhold 8:6:5 (innvendige vinkler: 92,9, 48,5 og 38,6). Et blokkfelt vil normalt ikke 
påvirke løpbarheten. Dersom løpbarheten i blokkfeltet er redusert, bør symbol 209 
(grovt blokkfelt) benyttes, eller symbolet kombineres med et steingrunnsymbol. 
Minimum to trekanter bør benyttes. Én trekant kan benyttes dersom den er kombinert 
med andre bergrunnssymboler (for eksempel direkte under skrent-/stupsymbol (201, 
202), ved siden av stein-symboler (204-206) eller kombinert med steingrunn-
symboler (210-212)). 
Største senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 1,2 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 0,75 mm. 

2Tetthet: 0,8–1 symbol / mm (12–16%). For å kunne framstille iøyenfallende 
størrelsesforskjeller innafor et blokkfelt, er det tillatt å forstørre noen av trekantene til 
120%. 
Fotavtrykk til en enkelt trekant: 12 m x 6 m. 
Farge: Svart
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209 Tett blokkfelt 
Et område som er dekket med så mange spredte steinblokker at de ikke kan vises 
hver for seg og løpbarheten påvirkes vises med tilfeldig plasserte og orienterte fylte 
trekanter med sidelengder med forhold 8:6:5 (innvendige vinkler: 92,9, 48,5 og 38,6). 
Minst to trekanter må benyttes. 
Største senter til senter-avstand mellom nabotrekanter er 0,6 mm.

2Tetthet: 2–3 symboler / mm  (31%-47%). For å kunne framstille iøyenfallende 
størrelsesforskjeller innafor et blokkfelt, er det tillatt å forstørre noen av trekantene til 
120%.
Fotavtrykk til en enkelt trekant: 12 m x 6 m.
Farge: Svart

210 Steingrunn – nedsatt løpbarhet 
Steingrunn eller ur som reduserer løpbarheten til omtrent 60-80% av normal 
løpshastighet. 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 10 m x 10 m). 
Største senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,6 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,45 mm. 

2Tetthet: 3-4 prikker / mm  (9-13%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart 

211 Steingrunn – gangfart 
Steingrunn eller ur som reduserer løpbarheten betydelig (til omtrent 20-60% av 
normal løpshastighet). 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 8 m x 8 m). 
Største senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,4 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom naboprikker er 0,32 mm. 

2Tetthet: 6-8 prikker / mm  (19-25%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart 

212 Steingrunn – kamp
Steingrunn eller ur som knapt er passerbar (mindre enn 20% av normal 
løpshastighet). 
Prikkene bør fordeles tilfeldig, men ikke forstyrre framstillinga av viktige 
terrengdetaljer og objekter. 
Minste antall prikker er tre (fotavtrykk 7 m x 7 m). 
Største senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,32 mm. 
Minste senter til senter-avstand mellom to naboprikker er 0,25 mm. 

2Tetthet: 10–12 symbol / mm  (31–38%). 
For å unngå sammenblanding med symbol 416 (tydelig vegetasjonsgrense), bør 
prikkene ikke tegnes slik at de danner ei linje. 
Farge: Svart
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213 Sandgrunn 
Et område med løs sandgrunn der løpbarheten er redusert til under 80% av vanlig 
løpshastighet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Gul 50%, svart (10%). 
 
214 Berg i dagen 
Et løpbart område med berggrunn uten jord eller vegetasjon bør tegnes som berg i 
dagen. 
Et område som er dekket av gras, mose eller annen lav vegetasjon, skal ikke tegnes 
med berg i dagen-symbolet. 
Et dårlig løpbart område med berg i dagen bør tegnes med et steingrunnsymbol (210-
212). 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Grå eller svart 25%. 

215 Skyttergrav 
Skyttergrav i berg eller kunstig skyttergrav. Minstedybde bør være 1 m. 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Kortere skyttergraver kan overdrives til det grafiske minstemålet. 
Upasserbare skyttergraver skal tegnes med symbol 201 (upasserbart stup). 
Sammenraste og lett forserbare skyttergraver bør tegnes som erosjonskløft / fure.
Farge: Svart.
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Denne symbolgruppa omfatter både vann og spesielle vegetasjontyper som oppstår som en følge av 
vannansamlinger (myr). Klassifiseringa er viktig fordi den indikerer løpbarhet og gir detaljer for kartlesing og 
poster. Ei svart linje rundt en vanndetalj indikerer at den er upasserbar. Det kan hende at detaljene i denne delen 
bare inneholder vann i enkelte årstider. Myrsymbol kombineres med flatesymbol for åpenhet (gult) og løpbarhet 
(grønt og gult).

301 Upasserbart vann 
Den svarte konturlinja understreker at detaljen er upasserbar. 
Dominerende vannflater kan vises med 70% farge. Mindre områder med vann og 
vann som har smale deler skal alltid tegnes med full farge. 

2Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig). 
Farge: Blå, Svart 

302 Grunt vann 
Et grunt årstidsavhengig eller periodisk vann kan tegnes med ei stipla konturlinje. 
Små, grunne vann kan representeres som 100% blå (uten konturlinje).
Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). 

2Minstebredde (full farge): 0,3 mm. Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig).
Farge: Blå (konturlinje), Blå 50%. 

303 Vannhull 
Vannfylt grop eller annet vannområde som er for lite til å vises målestokkriktig.
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m. 
Farge: Blå.

304 Passerbar elv, stor bekk 
Bør være minst 2 m bred. 
Minstelengde (isolert): 1 mm (fotavtrykk 15 m). 
Farge: Blå. 

305 Passerbar bekk, grøft 
Minstelengde (isolert): 1 mm (fotavtrykk 15 m). 
Farge: Blå. 

306 Flombekk, lita grøft
En liten, naturlig eller menneskeskapt bekk eller grøft som kan inneholde vann kun av 
og til. 
Minstelengde (isolert): to streker (2,75 mm – fotavtrykk 41 m). 
Farge: Blå. 

307 Upasserbar myr 
Ei myr som er upasserbar eller farlig for løperen. Den svarte konturlinja  understreker 
at detaljen er upasserbar. Den svarte konturlinjen utelates for grenser mellom 
upasserbar myr og symbol 301 (upasserbart vann). Symbolet kan kombineres med 
et symbol for åpent område (403, 404) for å vise åpenhet. Symbolet er nordorientert.

2Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig). 
Farge: Blå (50%), Svart. 

3.3 Vann og myr
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213 Sandgrunn 
Et område med løs sandgrunn der løpbarheten er redusert til under 80% av vanlig 
løpshastighet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Gul 50%, svart (10%). 
 
214 Berg i dagen 
Et løpbart område med berggrunn uten jord eller vegetasjon bør tegnes som berg i 
dagen. 
Et område som er dekket av gras, mose eller annen lav vegetasjon, skal ikke tegnes 
med berg i dagen-symbolet. 
Et dårlig løpbart område med berg i dagen bør tegnes med et steingrunnsymbol (210-
212). 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Grå eller svart 25%. 

215 Skyttergrav 
Skyttergrav i berg eller kunstig skyttergrav. Minstedybde bør være 1 m. 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Kortere skyttergraver kan overdrives til det grafiske minstemålet. 
Upasserbare skyttergraver skal tegnes med symbol 201 (upasserbart stup). 
Sammenraste og lett forserbare skyttergraver bør tegnes som erosjonskløft / fure.
Farge: Svart.
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Denne symbolgruppa omfatter både vann og spesielle vegetasjontyper som oppstår som en følge av 
vannansamlinger (myr). Klassifiseringa er viktig fordi den indikerer løpbarhet og gir detaljer for kartlesing og 
poster. Ei svart linje rundt en vanndetalj indikerer at den er upasserbar. Det kan hende at detaljene i denne delen 
bare inneholder vann i enkelte årstider. Myrsymbol kombineres med flatesymbol for åpenhet (gult) og løpbarhet 
(grønt og gult).

301 Upasserbart vann 
Den svarte konturlinja understreker at detaljen er upasserbar. 
Dominerende vannflater kan vises med 70% farge. Mindre områder med vann og 
vann som har smale deler skal alltid tegnes med full farge. 

2Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig). 
Farge: Blå, Svart 

302 Grunt vann 
Et grunt årstidsavhengig eller periodisk vann kan tegnes med ei stipla konturlinje. 
Små, grunne vann kan representeres som 100% blå (uten konturlinje).
Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). 

2Minstebredde (full farge): 0,3 mm. Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig).
Farge: Blå (konturlinje), Blå 50%. 

303 Vannhull 
Vannfylt grop eller annet vannområde som er for lite til å vises målestokkriktig.
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 10,5 m x 12 m. 
Farge: Blå.

304 Passerbar elv, stor bekk 
Bør være minst 2 m bred. 
Minstelengde (isolert): 1 mm (fotavtrykk 15 m). 
Farge: Blå. 

305 Passerbar bekk, grøft 
Minstelengde (isolert): 1 mm (fotavtrykk 15 m). 
Farge: Blå. 

306 Flombekk, lita grøft
En liten, naturlig eller menneskeskapt bekk eller grøft som kan inneholde vann kun av 
og til. 
Minstelengde (isolert): to streker (2,75 mm – fotavtrykk 41 m). 
Farge: Blå. 

307 Upasserbar myr 
Ei myr som er upasserbar eller farlig for løperen. Den svarte konturlinja  understreker 
at detaljen er upasserbar. Den svarte konturlinjen utelates for grenser mellom 
upasserbar myr og symbol 301 (upasserbart vann). Symbolet kan kombineres med 
et symbol for åpent område (403, 404) for å vise åpenhet. Symbolet er nordorientert.

2Minstebredde: 0,3 mm (innvendig). Minsteareal: 0,5 mm  (innvendig). 
Farge: Blå (50%), Svart. 

3.3 Vann og myr
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308 Myr 
Ei passerbar myr, vanligvis med en tydelig avgrensning. 
Symbolet skal kombineres med andre symboler for å vise løpbarhet og åpenhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 0,5 mm x 0,4 mm (fotavtrykk 7,5 m x 6 m). 
Farge: Blå (33%). 

309 Smal myr
Ei smal myr eller et myrsig, som er for smalt (smalere enn ca. 5 meter) til å vises med 
myrsymbolet.
Minstelengde (isolert): to prikker (0,7 mm – fotavtrykk 10,5 m). 
Farge: Blå.

310 Utydelig myr 
Ei utydelig myr, sesongavhengig myr, eller et område med gradvis overgang fra myr til 
fast grunn, som er passerbart. Kanten er gjerne utydelig og vegetasjonen tilsvarende 
den i terrenget rundt myra. 
Symbolet skal kombineres med andre symboler for å vise løpbarhet og åpenhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 2,0 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 30 m x 10,5 m). 
Farge: Blå (26%). 

311 Brønn, fontene eller vanntank 
En framtredende brønn, fontene, vanntank eller overbygd kilde. 
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Blå. 

312 Kilde / oppkomme 
Ei vannkilde. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert slik at 
det har åpningen nedstrøms. 
Fotavtrykk: 13,5 m x 7 m. 
Farge: Blå. 

313 Framtredende vanndetalj
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m.
Farge: Blå. 
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Framstilling av vegetasjon er viktig for orienteringsløperen ettersom den påvirker løpbarhet og oversiktlighet og 
dessuten gir detaljer for kartlesing.
 
FARGE og LØPBARHET
Grunnprinsippene er som følger:
- hvitt representerer typisk åpen skog, 
- gult representerer åpne områder inndelt i flere kategorier, 
- grønt representerer skogens tetthet og undervegetasjon i henhold til løpbarhet, og er inndelt i flere kategorier. 

Løpbarheten avhenger av hvordan vegetasjonen arter seg (tetthet av trær / kratt og undervegetasjon – bregner, 
tornekratt, brennesle, etc.), men løpbarheten påvirkes også av myr, steingrunn, o.a., som er vist med egne 
symboler.

Vegetasjonsløpbarhet er inndelt i kate-
gorier i henhold til løpshastighet (se avsnitt 
2.3).

401 Åpent lettløpt område 
Åpent område som har et underlag (gras, mose eller liknende) som gir bedre 
løpbarhet enn typisk åpen skog. Dersom gulfargede områder blir dominerende, kan 
et raster (75% i stedet for helgult) benyttes. 
Kan ikke kombineres med andre flatesymboler enn symbol 113 (bruddfelt), symbol 
208 (blokkfelt) og myrsymboler (308, 310).
Minsteutstrekning: 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m).
Farge: Gul (eller Gul 75%). 

402 Åpent lettløpt område med spredte trær 
Områder med spredte trær eller busker i åpne lettløpte områder kan generaliseres 
med et regelmessig mønster av store prikker i det gule. Prikkene kan være hvite 
(spredte trær) eller grønne (spredte busker/kratt). Framtredende enkelttrær kan 
legges til med symbol 417 (framtredende stort tre). Dersom gulfargede områder blir 
dominerende, kan et raster (75% i stedet for helgult) benyttes. 
Kan ikke kombineres med andre flatesymboler enn symbol 113 (bruddfelt), symbol 
208 (blokkfelt) og myrsymboler (308, 310). 
Minstebredde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m). 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller tegnes med symbol 401 (åpent 
lettløpt område). 
Symbolet er nordorientert.
Farge: Gul (eller Gul 75%) med hvite eller grønne (50%) hull. 

3.4 Vegetasjon
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308 Myr 
Ei passerbar myr, vanligvis med en tydelig avgrensning. 
Symbolet skal kombineres med andre symboler for å vise løpbarhet og åpenhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 0,5 mm x 0,4 mm (fotavtrykk 7,5 m x 6 m). 
Farge: Blå (33%). 

309 Smal myr
Ei smal myr eller et myrsig, som er for smalt (smalere enn ca. 5 meter) til å vises med 
myrsymbolet.
Minstelengde (isolert): to prikker (0,7 mm – fotavtrykk 10,5 m). 
Farge: Blå.

310 Utydelig myr 
Ei utydelig myr, sesongavhengig myr, eller et område med gradvis overgang fra myr til 
fast grunn, som er passerbart. Kanten er gjerne utydelig og vegetasjonen tilsvarende 
den i terrenget rundt myra. 
Symbolet skal kombineres med andre symboler for å vise løpbarhet og åpenhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 2,0 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 30 m x 10,5 m). 
Farge: Blå (26%). 

311 Brønn, fontene eller vanntank 
En framtredende brønn, fontene, vanntank eller overbygd kilde. 
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Blå. 

312 Kilde / oppkomme 
Ei vannkilde. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert slik at 
det har åpningen nedstrøms. 
Fotavtrykk: 13,5 m x 7 m. 
Farge: Blå. 

313 Framtredende vanndetalj
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m.
Farge: Blå. 
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Framstilling av vegetasjon er viktig for orienteringsløperen ettersom den påvirker løpbarhet og oversiktlighet og 
dessuten gir detaljer for kartlesing.
 
FARGE og LØPBARHET
Grunnprinsippene er som følger:
- hvitt representerer typisk åpen skog, 
- gult representerer åpne områder inndelt i flere kategorier, 
- grønt representerer skogens tetthet og undervegetasjon i henhold til løpbarhet, og er inndelt i flere kategorier. 

Løpbarheten avhenger av hvordan vegetasjonen arter seg (tetthet av trær / kratt og undervegetasjon – bregner, 
tornekratt, brennesle, etc.), men løpbarheten påvirkes også av myr, steingrunn, o.a., som er vist med egne 
symboler.

Vegetasjonsløpbarhet er inndelt i kate-
gorier i henhold til løpshastighet (se avsnitt 
2.3).

401 Åpent lettløpt område 
Åpent område som har et underlag (gras, mose eller liknende) som gir bedre 
løpbarhet enn typisk åpen skog. Dersom gulfargede områder blir dominerende, kan 
et raster (75% i stedet for helgult) benyttes. 
Kan ikke kombineres med andre flatesymboler enn symbol 113 (bruddfelt), symbol 
208 (blokkfelt) og myrsymboler (308, 310).
Minsteutstrekning: 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m).
Farge: Gul (eller Gul 75%). 

402 Åpent lettløpt område med spredte trær 
Områder med spredte trær eller busker i åpne lettløpte områder kan generaliseres 
med et regelmessig mønster av store prikker i det gule. Prikkene kan være hvite 
(spredte trær) eller grønne (spredte busker/kratt). Framtredende enkelttrær kan 
legges til med symbol 417 (framtredende stort tre). Dersom gulfargede områder blir 
dominerende, kan et raster (75% i stedet for helgult) benyttes. 
Kan ikke kombineres med andre flatesymboler enn symbol 113 (bruddfelt), symbol 
208 (blokkfelt) og myrsymboler (308, 310). 
Minstebredde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m). 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller tegnes med symbol 401 (åpent 
lettløpt område). 
Symbolet er nordorientert.
Farge: Gul (eller Gul 75%) med hvite eller grønne (50%) hull. 

3.4 Vegetasjon
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403 Åpent område 
Lyngheier, snaufjell, hogstfelt, nylig tilplantede områder (trær lavere enn ca 1 m) eller 
andre stort sett åpne områder med røff undervegetasjon, lyng eller høyt gras med 
løpbarhet som typisk åpen skog. 
Kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 
(vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise nedsatt løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller vises med symbol 401 (åpent 
lettløpt område). 
Farge: Gul 50%. 

404 Åpent område med spredte trær 
Områder med spredte trær eller busker i åpne områder kan generaliseres med et 
regelmessig mønster av store prikker i det gule. Prikkene kan være hvite (spredte 
trær) eller grønne (spredte busker/kratt). 
Kun varianten med hvite prikker kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, 
nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 (vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise 
nedsatt løpbarhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minstebredde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m).
Minsteutstrekning: 2,5 x 2,5 mm (fotavtrykk 37,5 m x 37,5 m. 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller vises med symbol 403 (åpent 
område). 
Farge: Gul 50% med hull av Hvitt eller Grønn 50% (gul 35%). 

405 Skog 
Typisk åpen skog for den aktuelle terrengtypen. Dersom ingen del av skogen har god 
løpbarhet, skal det ikke finnes hvitt på kartet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m) for åpninger i rastere i andre 
farger, unntatt 408 (vegetasjon, gangfart) der minstearealet er 0,7 mm x 0,7 mm 
(fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). For åpninger i 401 (åpent lettløpt område), er minste-
arealet 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). For åpninger i 410 (vegetasjon, 
kamp) er  minsteutstrekning: 0,55 mm x 0,55 mm (fotavtrykk 8 m x 8 m).
Farge: Hvit. 

406 Vegetasjon, nedsatt løpbarhet 
Et område med tett vegetasjon (dårlig sikt), som reduserer løpshastigheten til ca 60-
80% av vanlig hastighet. 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av hvite 
striper for å vise retningen med best løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). Minstebredde: 0,4 mm 
(fotavtrykk 6 m). 
Farge: Grønn 20%. 

407 Vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt 
Et område med god sikt og redusert løpbarhet på grunn for av for eksempel 
undervegetasjon (bjørnebær, lyng, lave busker, hogst- og rydningsavfall). Løpshast-
igheten er redusert til omtrent 60-80% av vanlig hastighet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1,5 mm x 1 mm (fotavtrykk 22,5 m x 15 m).
Farge: Grønn (14%). 
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408 Vegetasjon, gangfart
Et område med tett skog eller kratt (dårlig sikt), som reduserer løpshastigheten til 
omtrent 20-60% av vanlig hastighet. 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av 
striper i hvitt / grønn 20% for å vise retningen med best løpbarhet.
Minsteutstrekning: 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). Minstebredde: 0,3 
mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Farge: Grønn 50%. 

409 Vegetasjon, gangfart, god sikt 
Et område med god sikt som er vanskelige å løpe gjennom som følge av 
undervegetasjon (bjørnebær, lyng, lave busker, hogst- og rydningsavfall). Løpshast-
igheten er redusert til omtrent 20-60% av vanlig hastighet. 
Områder med god sikt som er svært vanskelig å løpe gjennom eller er upasserbare 
representeres med symbol 410 (vegetasjon, kamp) eller 411 (vegetasjon, upasser-
bar). 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m).
Farge: Grønn (33%). 

410 Vegetasjon, kamp 
Et område med tett vegetasjon (trær eller undervegetasjon) som knapt er passerbart. 
Løpshastigheten er redusert til mindre enn omtrent 20% av normal hastighet. 
Av rettferdighetshensyn skal områder som det er svært vanskelig å trenge gjennom 
(10% eller saktere) representeres med symbol 411 (vegetasjon, upasserbar). 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av 
striper i hvitt / grønn 20% / grønn 50% for å vise retningen med best løpbarhet.
Minsteutstrekning: 0,55 mm x 0,55 mm (fotavtrykk 8 m x 8 m). 
Minstebredde: 0,25 mm (fotavtrykk 3,8 m).
Farge: Grønn 

411 Vegetasjon, upasserbar
Et område med tett vegetasjon (trær eller undervegetasjon) som i praksis er 
upasserbart. Mest nyttig for smale eller små områder. 
Minsteutstrekning: 0,8 mm x 0,8 mm (fotavtrykk 12 m x 12 m). Minstebredde: 0,35 
mm (fotavtrykk 5 m). 
Farge: Grønn og Svart 50%, eller Grønn og Svart (50%) punktraster: 0,16 mm 
prikker, senter til senter-avstand 0,2 mm. 

412 Dyrkamark
Kulturmark, vanligvis dyrkamark. Løpbarheten kan variere, avhengig av hva som 
dyrkes og årstid. For dyrking i skog kan symbol 405 (skog) eller 402 (åpent lettløpt 
område med spredte trær) brukes i stedet for gult. 
Siden løpbarheten kan variere, bør slike områder unngås når en legger løyper.
Dette symbolet kombineres med symbol 709 (forbudt område) for å vise dyrkamark 
som det ikke skal løpes på. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 3 mm x 3 mm (fotavtrykk 45 m x 45 m).
Farge: Gul, Svart (5%).
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403 Åpent område 
Lyngheier, snaufjell, hogstfelt, nylig tilplantede områder (trær lavere enn ca 1 m) eller 
andre stort sett åpne områder med røff undervegetasjon, lyng eller høyt gras med 
løpbarhet som typisk åpen skog. 
Kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 
(vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise nedsatt løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller vises med symbol 401 (åpent 
lettløpt område). 
Farge: Gul 50%. 

404 Åpent område med spredte trær 
Områder med spredte trær eller busker i åpne områder kan generaliseres med et 
regelmessig mønster av store prikker i det gule. Prikkene kan være hvite (spredte 
trær) eller grønne (spredte busker/kratt). 
Kun varianten med hvite prikker kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, 
nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 (vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise 
nedsatt løpbarhet. 
Symbolet er nordorientert.
Minstebredde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m).
Minsteutstrekning: 2,5 x 2,5 mm (fotavtrykk 37,5 m x 37,5 m. 
Mindre områder må enten utelates, overdrives eller vises med symbol 403 (åpent 
område). 
Farge: Gul 50% med hull av Hvitt eller Grønn 50% (gul 35%). 

405 Skog 
Typisk åpen skog for den aktuelle terrengtypen. Dersom ingen del av skogen har god 
løpbarhet, skal det ikke finnes hvitt på kartet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m) for åpninger i rastere i andre 
farger, unntatt 408 (vegetasjon, gangfart) der minstearealet er 0,7 mm x 0,7 mm 
(fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). For åpninger i 401 (åpent lettløpt område), er minste-
arealet 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). For åpninger i 410 (vegetasjon, 
kamp) er  minsteutstrekning: 0,55 mm x 0,55 mm (fotavtrykk 8 m x 8 m).
Farge: Hvit. 

406 Vegetasjon, nedsatt løpbarhet 
Et område med tett vegetasjon (dårlig sikt), som reduserer løpshastigheten til ca 60-
80% av vanlig hastighet. 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av hvite 
striper for å vise retningen med best løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). Minstebredde: 0,4 mm 
(fotavtrykk 6 m). 
Farge: Grønn 20%. 

407 Vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt 
Et område med god sikt og redusert løpbarhet på grunn for av for eksempel 
undervegetasjon (bjørnebær, lyng, lave busker, hogst- og rydningsavfall). Løpshast-
igheten er redusert til omtrent 60-80% av vanlig hastighet. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1,5 mm x 1 mm (fotavtrykk 22,5 m x 15 m).
Farge: Grønn (14%). 
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408 Vegetasjon, gangfart
Et område med tett skog eller kratt (dårlig sikt), som reduserer løpshastigheten til 
omtrent 20-60% av vanlig hastighet. 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av 
striper i hvitt / grønn 20% for å vise retningen med best løpbarhet.
Minsteutstrekning: 0,7 mm x 0,7 mm (fotavtrykk 10,5 m x 10,5 m). Minstebredde: 0,3 
mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Farge: Grønn 50%. 

409 Vegetasjon, gangfart, god sikt 
Et område med god sikt som er vanskelige å løpe gjennom som følge av 
undervegetasjon (bjørnebær, lyng, lave busker, hogst- og rydningsavfall). Løpshast-
igheten er redusert til omtrent 20-60% av vanlig hastighet. 
Områder med god sikt som er svært vanskelig å løpe gjennom eller er upasserbare 
representeres med symbol 410 (vegetasjon, kamp) eller 411 (vegetasjon, upasser-
bar). 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m).
Farge: Grønn (33%). 

410 Vegetasjon, kamp 
Et område med tett vegetasjon (trær eller undervegetasjon) som knapt er passerbart. 
Løpshastigheten er redusert til mindre enn omtrent 20% av normal hastighet. 
Av rettferdighetshensyn skal områder som det er svært vanskelig å trenge gjennom 
(10% eller saktere) representeres med symbol 411 (vegetasjon, upasserbar). 
Der løpbarheten er bedre i én retning, legges det inn et regelmessig mønster av 
striper i hvitt / grønn 20% / grønn 50% for å vise retningen med best løpbarhet.
Minsteutstrekning: 0,55 mm x 0,55 mm (fotavtrykk 8 m x 8 m). 
Minstebredde: 0,25 mm (fotavtrykk 3,8 m).
Farge: Grønn 

411 Vegetasjon, upasserbar
Et område med tett vegetasjon (trær eller undervegetasjon) som i praksis er 
upasserbart. Mest nyttig for smale eller små områder. 
Minsteutstrekning: 0,8 mm x 0,8 mm (fotavtrykk 12 m x 12 m). Minstebredde: 0,35 
mm (fotavtrykk 5 m). 
Farge: Grønn og Svart 50%, eller Grønn og Svart (50%) punktraster: 0,16 mm 
prikker, senter til senter-avstand 0,2 mm. 

412 Dyrkamark
Kulturmark, vanligvis dyrkamark. Løpbarheten kan variere, avhengig av hva som 
dyrkes og årstid. For dyrking i skog kan symbol 405 (skog) eller 402 (åpent lettløpt 
område med spredte trær) brukes i stedet for gult. 
Siden løpbarheten kan variere, bør slike områder unngås når en legger løyper.
Dette symbolet kombineres med symbol 709 (forbudt område) for å vise dyrkamark 
som det ikke skal løpes på. 
Symbolet er nordorientert.
Minsteutstrekning: 3 mm x 3 mm (fotavtrykk 45 m x 45 m).
Farge: Gul, Svart (5%).

1525



0,14

min. 0,3

50%

0,35

0,35

0,25

3,0

0,25

0,25

2,0

0,18

0,25

1,0

min.

min.

min.

min.

0,14

50%

Sti-/veisystemet gir viktig informasjon til løperen, og de ulike typene av stier og veier må komme tydelig fram av 
kartet. Spesielt viktig for løperen er klassifiseringa av mindre stier. Ved klassifisering må en ikke bare ta hensyn 
til stibredden, men også til hvor iøynefallende stien er for løperen. 
Enkelte menneskeskapte detaljer utgjør hindringer eller barrierer og må være lette å identifisere på kartet. 
Viktige eksempler her er gjerder, murer, bygninger og forbudte områder. 
Andre menneskeskapte detaljer er viktige både for kartlesing og som postdetaljer.

501 Område med fast dekke
Et område med fast dekke, som asfalt, hardpakka grus, fliser, betong eller liknende. 
Områder med fast dekke bør avgrenses med ei tynn, svart konturlinje der de har ei 
tydelig grense. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Brun 50%, Svart 

502 Brei vei 
Veiens bredde bør tegnes målestokkriktig, men ikke mindre enn minstebredden (0,3 
+ 2*0,14 mm – fotavtrykk 8,7 m).
Den ytre avgrensningslinja kan erstattet med andre svarte linjesymboler, som symbol 
516 (gjerde), 518 (upasserbart gjerde), 513 (mur) eller 515 (upasserbar mur) dersom 
detaljen er så nær veikanten at det i praksis ikke lar seg vise som et eget symbol. 
Mellomrommet mellom de svarte linjene er fylt med brun (50%). 
En vei med delte kjørebaner kan tegnes som to veisymboler ved siden av hverandre, 
der en kun beholder en av avgrensningslinjene i midten.
Farge: Brun 50%, Svart 

503 Vei 
En vedlikeholdt vei som kan brukes til motorferdsel i all slags vær. Bredde mindre enn 
5 m. 
Farge: Svart 

504 Traktorvei 
En traktorvei eller dårlig vedlikehold vei som kun er egnet for kjørtøy i lav hastighet. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen. Minstelengde (isolert): to streker (6,25 mm – fotavtrykk 94 m).
Farge: Svart 
 

505 Stor sti 
En lettløpt sti, sykkelsti eller gammel traktorvei. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen.
Minstelengde (isolert): to streker (4,25 mm – fotavtrykk 64 m). 
Farge: Svart 

506 Liten sti 
En løpbar liten sti, eller (midlertidig) driftsveg som kan følges i konkurransefart. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen.
Minstelengde (isolert): to streker (2,25 mm – fotavtrykk 34 m). 
Farge: Svart 

3.5 Kultursymboler
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413 Frukthage 
Områder tilplantet med trær eller busker, vanligvis i et regelmessig mønster. 
Prikklinjene kan orienteres for å vise planteretningen. 
Må kombineres med enten symbol 401 (åpent lettløpt område) eller 403 (åpent 
område). 
Kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 
(vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m).
Farge: Grønn (25%), Gul eller Gul 50%. 

414 Vingård eller tilsvarende 
En vingård eller dyrkamark som inneholder tette planterader med god eller normal 
løpbarhet i planteretningen. Linjene skal orienteres for å vise planteretningen. Må 
kombineres med enten symbol 401 (åpent lettløpt område) eller symbol 403 (åpent 
område). 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m).
Farge: Grønn (16%), Gul eller Gul 50%. 

415 Tydelig kulturgrense 
Ei grense for symbol 412 (dyrkamark) eller ei grense mellom områder med 
dyrkamark som ikke vises med andre symboler (gjerde, mur, sti, osv.). 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m).
Farge: Svart 

416 Tydelig vegetasjonsgrense 
En tydelig skogkant eller vegetasjonsgrense i skogen. 
Svært tydelige skogkanter eller vegetasjonsgrenser kan representeres med symbol 
415 (tydelig kulturgrense). Kun ett av vegetasjonsgrensesymbolene (svartprikka 
eller grønnstipla linje) kan brukes på et kart. For områder med mye steindetajler 
anbefales det å bruke den grønnstipla linja som vegetasjonsgrenser. 
En ulempe med ei grønn linje er at den ikke kan brukes til å vise tydelig vegetasjons-
grenser rundt og inne i symbol 410 (vegetasjon, kamp) og 411 (vegetasjon, upasser-
bar). Et alternativ for slike situasjoner er å benytte symbol 415 (tydelig kulturgrense). 
Minstelengde, svarte prikker: 5 prikker (2,5 mm – fotavtrykk 37 m).
Minstelengde, grønn linje: 4 streker (1,8 mm – fotavtrykk 27 m).
Farge: Grønn og Svart 50% (stiplet linje) / Svart (prikket linje). 

417 Framtredende stort tre 
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Grønn 

418 Framtredende busk eller tre 
Brukes med varsomhet, da det lett kan misoppfattes som symbol 109 (liten kolle) av 
personer med nedsatt fargesyn. 
Fotavtrykk: 7,5 m x 7,5 m.
Farge: Grønn 

419 Framtredende vegetasjonsdetalj
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Grønn
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Sti-/veisystemet gir viktig informasjon til løperen, og de ulike typene av stier og veier må komme tydelig fram av 
kartet. Spesielt viktig for løperen er klassifiseringa av mindre stier. Ved klassifisering må en ikke bare ta hensyn 
til stibredden, men også til hvor iøynefallende stien er for løperen. 
Enkelte menneskeskapte detaljer utgjør hindringer eller barrierer og må være lette å identifisere på kartet. 
Viktige eksempler her er gjerder, murer, bygninger og forbudte områder. 
Andre menneskeskapte detaljer er viktige både for kartlesing og som postdetaljer.

501 Område med fast dekke
Et område med fast dekke, som asfalt, hardpakka grus, fliser, betong eller liknende. 
Områder med fast dekke bør avgrenses med ei tynn, svart konturlinje der de har ei 
tydelig grense. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m). 
Farge: Brun 50%, Svart 

502 Brei vei 
Veiens bredde bør tegnes målestokkriktig, men ikke mindre enn minstebredden (0,3 
+ 2*0,14 mm – fotavtrykk 8,7 m).
Den ytre avgrensningslinja kan erstattet med andre svarte linjesymboler, som symbol 
516 (gjerde), 518 (upasserbart gjerde), 513 (mur) eller 515 (upasserbar mur) dersom 
detaljen er så nær veikanten at det i praksis ikke lar seg vise som et eget symbol. 
Mellomrommet mellom de svarte linjene er fylt med brun (50%). 
En vei med delte kjørebaner kan tegnes som to veisymboler ved siden av hverandre, 
der en kun beholder en av avgrensningslinjene i midten.
Farge: Brun 50%, Svart 

503 Vei 
En vedlikeholdt vei som kan brukes til motorferdsel i all slags vær. Bredde mindre enn 
5 m. 
Farge: Svart 

504 Traktorvei 
En traktorvei eller dårlig vedlikehold vei som kun er egnet for kjørtøy i lav hastighet. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen. Minstelengde (isolert): to streker (6,25 mm – fotavtrykk 94 m).
Farge: Svart 
 

505 Stor sti 
En lettløpt sti, sykkelsti eller gammel traktorvei. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen.
Minstelengde (isolert): to streker (4,25 mm – fotavtrykk 64 m). 
Farge: Svart 

506 Liten sti 
En løpbar liten sti, eller (midlertidig) driftsveg som kan følges i konkurransefart. 
For tydelige kryss koples strekene sammen i krysset. For utydelige kryss koples ikke 
strekene sammen.
Minstelengde (isolert): to streker (2,25 mm – fotavtrykk 34 m). 
Farge: Svart 

3.5 Kultursymboler
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413 Frukthage 
Områder tilplantet med trær eller busker, vanligvis i et regelmessig mønster. 
Prikklinjene kan orienteres for å vise planteretningen. 
Må kombineres med enten symbol 401 (åpent lettløpt område) eller 403 (åpent 
område). 
Kan kombineres med symbol 407 (vegetasjon, nedsatt løpbarhet, god sikt) eller 409 
(vegetasjon, gangfart, god sikt) for å vise løpbarhet. 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m).
Farge: Grønn (25%), Gul eller Gul 50%. 

414 Vingård eller tilsvarende 
En vingård eller dyrkamark som inneholder tette planterader med god eller normal 
løpbarhet i planteretningen. Linjene skal orienteres for å vise planteretningen. Må 
kombineres med enten symbol 401 (åpent lettløpt område) eller symbol 403 (åpent 
område). 
Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 30 m x 30 m).
Farge: Grønn (16%), Gul eller Gul 50%. 

415 Tydelig kulturgrense 
Ei grense for symbol 412 (dyrkamark) eller ei grense mellom områder med 
dyrkamark som ikke vises med andre symboler (gjerde, mur, sti, osv.). 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m).
Farge: Svart 

416 Tydelig vegetasjonsgrense 
En tydelig skogkant eller vegetasjonsgrense i skogen. 
Svært tydelige skogkanter eller vegetasjonsgrenser kan representeres med symbol 
415 (tydelig kulturgrense). Kun ett av vegetasjonsgrensesymbolene (svartprikka 
eller grønnstipla linje) kan brukes på et kart. For områder med mye steindetajler 
anbefales det å bruke den grønnstipla linja som vegetasjonsgrenser. 
En ulempe med ei grønn linje er at den ikke kan brukes til å vise tydelig vegetasjons-
grenser rundt og inne i symbol 410 (vegetasjon, kamp) og 411 (vegetasjon, upasser-
bar). Et alternativ for slike situasjoner er å benytte symbol 415 (tydelig kulturgrense). 
Minstelengde, svarte prikker: 5 prikker (2,5 mm – fotavtrykk 37 m).
Minstelengde, grønn linje: 4 streker (1,8 mm – fotavtrykk 27 m).
Farge: Grønn og Svart 50% (stiplet linje) / Svart (prikket linje). 

417 Framtredende stort tre 
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Grønn 

418 Framtredende busk eller tre 
Brukes med varsomhet, da det lett kan misoppfattes som symbol 109 (liten kolle) av 
personer med nedsatt fargesyn. 
Fotavtrykk: 7,5 m x 7,5 m.
Farge: Grønn 

419 Framtredende vegetasjonsdetalj
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Grønn
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507 Utydelig sti 
En løpbar, mindre tydelig / synlig sti eller driftsveg. 
Minstelengde: to dobbelt streker (5,3 mm – fotavtrykk 79,5 m). 
Farge: Svart 

508 Uthogd linje eller spor gjennom terrenget
Ei uthogd linje eller et framtredende spor (driftsveg, sandsti, skiløype) gjennom 
terrenget, som ikke ledsages av en tydelig sti.
Definisjonen av symbolet må gis på kartet. 
Løpbarhet vises med ei litt tjukkere linje i gult, grønt eller hvitt som bakgrunn: 
uten bakgrunn: samme løpbarhet som omgivelsene. 
Gul 100%: lettløpt 
Hvit i grønt: normal løpbarhet. 
Grønn 20%: Nedsatt løpbarhet. 
Grønn 50%: Gangfart. 
Minstelengde (isolert): to streker (4,25 mm – fotavtrykk 64 m). 
Farge: Svart + Hvit/Grønn/Gul. 

509 Jernbane 
En jernbane eller annen skinnebelagt bane. 
Dersom det er forbudt å løpe langs jernbanen skal den kombineres med symbol 711 
(forbudt veivalg). Dersom det er forbudt å krysse jernbanen, må den kombineres med 
symbol 520 (forbudt område) eller 709 (forbudt område).
Minstelengde (isolert): to streker (4 mm – fotavtrykk 60 m).
Farge: Svart 

510 Kraftlinje, kabelbane eller skiheis 
Tverrstrekene viser den nøyaktige plasseringa for mastene. Linja kan brytes for å gi 
bedre lesbarhet. 
Dersom en del av kraftledningen, kabelbanen eller skiheisen går langs en vei eller sti 
(og ikke gir vesentlig ytterligere navigeringsverdi), bør den utelates.
Minstelengde (isolert): 5 mm (fotavtrykk 75 m). 
Farge: Svart 

511 Stor kraftlinje 
Store kraftlinjer bør tegnes med ei dobbellinje. Avstanden mellom linjene kan antyde 
utstrekningen til kraftlinja. Linjene kan brytes for gi bedre lesbarhet. 
Svært store master skal tegnes i grunnriss med symbol 521 (bygning) eller med 
symbol 524 (høyt tårn). 
Farge: Svart 

512 Bru / tunell 
Bruer og tuneller representeres med det samme grunnsymbolet.
Dersom det ikke er mulig å komme gjennom tunellen (eller under brua), skal den 
utelates. 
Minstelengde (isolert): 0,4 mm (fotavtrykk 6 m). 
Små bruer/klopper som er knytta til en traktorvei / sti, vises ved å  sentrere en strek på 
krysningspunktet. Traktorveier/stier brytes der de krysser vassdrag uten bru/klopp. 
Ei lita bru/klopp uten tilknytning til sti tegnes med en enkelt strek. 
Farge: Svart 
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513 Mur
En tydelig mur av stein, betong, tre eller annet materiale. Minstehøyde: 1 m. 
Minstelengde (isolert): 2,0 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart 

514 Ødelagt mur
En ødelagt eller mindre tydelig mur. Minstehøyde: 0,5 m. 
Minstelengde (isolert): to streker (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis kortere, må 
symbolet overdrives til minstelengden eller endres til symbol 513 (mur). 
Farge: Svart 

515 Upasserbar mur 
En upasserbar eller ikke kryssbar mur, vanligvis høyere enn 1,5 m. 
Minstelengde (isolert): 3 mm (fotavtrykk 45 m). 
Farge: Svart 

516 Gjerde 
Dersom gjerdet danner et omsluttet område bør taggene plasseres på innsida. 
Minstelengde (isolert): 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Farge: Svart 

517 Ødelagt gjerde 
Et ødelagt eller mindre tydelig gjerde. Dersom gjerdet danner et omsluttet område, 
bør taggene plasseres på innsida.
Minstelengde (isolert): to streker (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis kortere, må 
symbolet overdrives til minstelengden eller endres til symbol 516 (gjerde). 
Farge: Svart 

518 Upasserbart gjerde 
Et upasserbart eller ikke kryssbart gjerde, vanligvis høyere enn 1,5 m. 
Dersom gjerdet danner et omsluttet område, bør taggene plasseres på innsida.
Minstelengde (isolert): 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart 
 
519 Gjennomgang 
Et passeringspunkt gjennom eller over et gjerde, en mur, eller en annen lineær detalj, 
som inkluderer en port eller en stige. 
For upasserbare detaljer skal linja brytes i krysningspunktet. For passerbare detaljer 
skal linja ikke brytes dersom passeringa innebærer en form for klatring.
Farge: Svart 

520 Forbudt område 
Et forbudt område kan være en privat bygning, en hage, en fabrikk eller et annet 
industriområde. Innafor et forbudt område skal det kun vises høydekurver og 
framtredende detaljer, som jernbaner og store bygninger. Vertikale svarte striper kan 
benyttes for områder der det er viktig å få fram en fullstendig representasjon av 
terrenget (f.eks når deler av skogen er forbudt område). 
Området må brytes der det går en sti eller vei gjennom. 
Forbudte områder bør være avgrenset av ei svart konturlinje eller et annet svart 
linjesymbol (f.eks gjerde). Løypepåtrykksymbol 709 kan brukes for midlertidige 
forbudte områder. Versjonen med vertikale svarte streker er nordorientert. En skal 
ikke gå inn i et forbudt område. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m).
Farge: Gul + Grønn 50%, eller Svart (33%). 
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507 Utydelig sti 
En løpbar, mindre tydelig / synlig sti eller driftsveg. 
Minstelengde: to dobbelt streker (5,3 mm – fotavtrykk 79,5 m). 
Farge: Svart 

508 Uthogd linje eller spor gjennom terrenget
Ei uthogd linje eller et framtredende spor (driftsveg, sandsti, skiløype) gjennom 
terrenget, som ikke ledsages av en tydelig sti.
Definisjonen av symbolet må gis på kartet. 
Løpbarhet vises med ei litt tjukkere linje i gult, grønt eller hvitt som bakgrunn: 
uten bakgrunn: samme løpbarhet som omgivelsene. 
Gul 100%: lettløpt 
Hvit i grønt: normal løpbarhet. 
Grønn 20%: Nedsatt løpbarhet. 
Grønn 50%: Gangfart. 
Minstelengde (isolert): to streker (4,25 mm – fotavtrykk 64 m). 
Farge: Svart + Hvit/Grønn/Gul. 

509 Jernbane 
En jernbane eller annen skinnebelagt bane. 
Dersom det er forbudt å løpe langs jernbanen skal den kombineres med symbol 711 
(forbudt veivalg). Dersom det er forbudt å krysse jernbanen, må den kombineres med 
symbol 520 (forbudt område) eller 709 (forbudt område).
Minstelengde (isolert): to streker (4 mm – fotavtrykk 60 m).
Farge: Svart 

510 Kraftlinje, kabelbane eller skiheis 
Tverrstrekene viser den nøyaktige plasseringa for mastene. Linja kan brytes for å gi 
bedre lesbarhet. 
Dersom en del av kraftledningen, kabelbanen eller skiheisen går langs en vei eller sti 
(og ikke gir vesentlig ytterligere navigeringsverdi), bør den utelates.
Minstelengde (isolert): 5 mm (fotavtrykk 75 m). 
Farge: Svart 

511 Stor kraftlinje 
Store kraftlinjer bør tegnes med ei dobbellinje. Avstanden mellom linjene kan antyde 
utstrekningen til kraftlinja. Linjene kan brytes for gi bedre lesbarhet. 
Svært store master skal tegnes i grunnriss med symbol 521 (bygning) eller med 
symbol 524 (høyt tårn). 
Farge: Svart 

512 Bru / tunell 
Bruer og tuneller representeres med det samme grunnsymbolet.
Dersom det ikke er mulig å komme gjennom tunellen (eller under brua), skal den 
utelates. 
Minstelengde (isolert): 0,4 mm (fotavtrykk 6 m). 
Små bruer/klopper som er knytta til en traktorvei / sti, vises ved å  sentrere en strek på 
krysningspunktet. Traktorveier/stier brytes der de krysser vassdrag uten bru/klopp. 
Ei lita bru/klopp uten tilknytning til sti tegnes med en enkelt strek. 
Farge: Svart 
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513 Mur
En tydelig mur av stein, betong, tre eller annet materiale. Minstehøyde: 1 m. 
Minstelengde (isolert): 2,0 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart 

514 Ødelagt mur
En ødelagt eller mindre tydelig mur. Minstehøyde: 0,5 m. 
Minstelengde (isolert): to streker (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis kortere, må 
symbolet overdrives til minstelengden eller endres til symbol 513 (mur). 
Farge: Svart 

515 Upasserbar mur 
En upasserbar eller ikke kryssbar mur, vanligvis høyere enn 1,5 m. 
Minstelengde (isolert): 3 mm (fotavtrykk 45 m). 
Farge: Svart 

516 Gjerde 
Dersom gjerdet danner et omsluttet område bør taggene plasseres på innsida. 
Minstelengde (isolert): 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Farge: Svart 

517 Ødelagt gjerde 
Et ødelagt eller mindre tydelig gjerde. Dersom gjerdet danner et omsluttet område, 
bør taggene plasseres på innsida.
Minstelengde (isolert): to streker (3,65 mm – fotavtrykk 55 m). Hvis kortere, må 
symbolet overdrives til minstelengden eller endres til symbol 516 (gjerde). 
Farge: Svart 

518 Upasserbart gjerde 
Et upasserbart eller ikke kryssbart gjerde, vanligvis høyere enn 1,5 m. 
Dersom gjerdet danner et omsluttet område, bør taggene plasseres på innsida.
Minstelengde (isolert): 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart 
 
519 Gjennomgang 
Et passeringspunkt gjennom eller over et gjerde, en mur, eller en annen lineær detalj, 
som inkluderer en port eller en stige. 
For upasserbare detaljer skal linja brytes i krysningspunktet. For passerbare detaljer 
skal linja ikke brytes dersom passeringa innebærer en form for klatring.
Farge: Svart 

520 Forbudt område 
Et forbudt område kan være en privat bygning, en hage, en fabrikk eller et annet 
industriområde. Innafor et forbudt område skal det kun vises høydekurver og 
framtredende detaljer, som jernbaner og store bygninger. Vertikale svarte striper kan 
benyttes for områder der det er viktig å få fram en fullstendig representasjon av 
terrenget (f.eks når deler av skogen er forbudt område). 
Området må brytes der det går en sti eller vei gjennom. 
Forbudte områder bør være avgrenset av ei svart konturlinje eller et annet svart 
linjesymbol (f.eks gjerde). Løypepåtrykksymbol 709 kan brukes for midlertidige 
forbudte områder. Versjonen med vertikale svarte streker er nordorientert. En skal 
ikke gå inn i et forbudt område. 
Minsteutstrekning: 1 mm x 1 mm (fotavtrykk 15 m x 15 m).
Farge: Gul + Grønn 50%, eller Svart (33%). 
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60°
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521 Bygning 
En bygning vises i grunnriss i den grad målestokken tillater det. 
Bygninger større enn 75 m x 75 m kan tegnes med grått fyll i urbane områder. 
Passasjer gjennom bygninger må ha en minstebredde på 0,3 mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Bygninger i forbudte områder generaliseres. 
Områder som er totalt omsluttet av en bygning skal ikke kartlegges (de skal tegnes 
som en del av bygningen). Minstemål for åpninger som viser en passasje mellom to 
bygninger, eller mellom en bygning og en annen upasserbar detalj, er 0,25 mm. 
Minsteutstrekning: 0,5 mm x 0,5 mm (fotavtrykk 7,5 m x 7,5 m). 
Farge: Svart (eller Svart 65%, Svart).

522 Overbygg 
Et tilgjengelig og løpbart område under tak. 
Minsteutstrekning (isolert): 0,6 mm x 0,6 mm (fotavtrykk 9 m x 9 m). Minstebredde 
(innvendig): 0,3 mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Farge: Svart 20%, Svart. 

523 Ruin 
En ødelagt bygning. En ruin tegnes i grunnriss ned til minstestørrelsen. Små ruiner 
kan representeres med ei heltrukken linje. 
Minsteutstrekning (utvendige mål): 0,8 mm x 0,8 mm (fotavtrykk 12 m x 12 m). 
Farge: Svart 

524 Høyt tårn 
Et høyt tårn eller ei høy mast. I skog må det være synlig over tretoppene i den 
omkringliggende skogen. 
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 21 m x 21 m. Tårn med større fotavtrykk på tegnes med symbol 521 
(bygning). 
Farge: Svart 

525 Lite tårn 
Et tydelig, lite tårn, plattform eller observasjonstårn. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 15 m x 15 m. 
Farge: Svart 

526 Varde, røys 
En framtredende varde / røys, minnestein, grensestein eller trigonometrisk punkt. 
Minstehøyde: 0,5 m. 
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart 

527 Fôrkrybbe 
Ei fôrkrybbe som er frittstående eller festa til et tre. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Svart 
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0,4 (OM)

0,4 (OM)
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2,0 (CC)
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0,8 (OM) 0,16

0,16
0,8 (OM)

0,8 (OM)

528 Framtredende linjedetalj
En framtredende, menneskeskapt linjedetalj. For eksempel ei lav rørgate (gass, 
vann, olje, varme, osv.) eller bob-/akebane som er godt synlig. Symbolets betydning 
må angis på kartet. 
Minstelengde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Farge: Svart

529 Framtredende upasserbar linjedetalj
En upasserbar, menneskeskapt linjedetalj. F.eks ei høy rørgate (gass, vann, olje, 
varme, osv.) eller en bob-/akebane. Symbolets betydning må angis på kartet. 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart

530 Framtredende menneskeskapt detalj – ring
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa.
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart

531 Framtredende menneskeskapt detalj – x 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart
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0,5 x 0,5

0,2

0,1

65%

20%

0,161,0 (OM)
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60°
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521 Bygning 
En bygning vises i grunnriss i den grad målestokken tillater det. 
Bygninger større enn 75 m x 75 m kan tegnes med grått fyll i urbane områder. 
Passasjer gjennom bygninger må ha en minstebredde på 0,3 mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Bygninger i forbudte områder generaliseres. 
Områder som er totalt omsluttet av en bygning skal ikke kartlegges (de skal tegnes 
som en del av bygningen). Minstemål for åpninger som viser en passasje mellom to 
bygninger, eller mellom en bygning og en annen upasserbar detalj, er 0,25 mm. 
Minsteutstrekning: 0,5 mm x 0,5 mm (fotavtrykk 7,5 m x 7,5 m). 
Farge: Svart (eller Svart 65%, Svart).

522 Overbygg 
Et tilgjengelig og løpbart område under tak. 
Minsteutstrekning (isolert): 0,6 mm x 0,6 mm (fotavtrykk 9 m x 9 m). Minstebredde 
(innvendig): 0,3 mm (fotavtrykk 4,5 m). 
Farge: Svart 20%, Svart. 

523 Ruin 
En ødelagt bygning. En ruin tegnes i grunnriss ned til minstestørrelsen. Små ruiner 
kan representeres med ei heltrukken linje. 
Minsteutstrekning (utvendige mål): 0,8 mm x 0,8 mm (fotavtrykk 12 m x 12 m). 
Farge: Svart 

524 Høyt tårn 
Et høyt tårn eller ei høy mast. I skog må det være synlig over tretoppene i den 
omkringliggende skogen. 
Symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 21 m x 21 m. Tårn med større fotavtrykk på tegnes med symbol 521 
(bygning). 
Farge: Svart 

525 Lite tårn 
Et tydelig, lite tårn, plattform eller observasjonstårn. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 15 m x 15 m. 
Farge: Svart 

526 Varde, røys 
En framtredende varde / røys, minnestein, grensestein eller trigonometrisk punkt. 
Minstehøyde: 0,5 m. 
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart 

527 Fôrkrybbe 
Ei fôrkrybbe som er frittstående eller festa til et tre. 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 13,5 m x 13,5 m. 
Farge: Svart 
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528 Framtredende linjedetalj
En framtredende, menneskeskapt linjedetalj. For eksempel ei lav rørgate (gass, 
vann, olje, varme, osv.) eller bob-/akebane som er godt synlig. Symbolets betydning 
må angis på kartet. 
Minstelengde: 1,5 mm (fotavtrykk 22,5 m). 
Farge: Svart

529 Framtredende upasserbar linjedetalj
En upasserbar, menneskeskapt linjedetalj. F.eks ei høy rørgate (gass, vann, olje, 
varme, osv.) eller en bob-/akebane. Symbolets betydning må angis på kartet. 
Minstelengde: 2 mm (fotavtrykk 30 m). 
Farge: Svart

530 Framtredende menneskeskapt detalj – ring
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa.
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart

531 Framtredende menneskeskapt detalj – x 
Tyngdepunktet til symbolet markerer plasseringa, og symbolet er nordorientert.
Fotavtrykk: 12 m x 12 m. 
Farge: Svart
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601 Magnetisk nordlinje 
Magnetisk nordlinjer er linjer som plasseres på kartet pekende mot magnetisk nord, 
parallelt med arkkanten. Avstanden mellom linjene skal være 20 mm på kartet, som 
tilsvarer 300 m i terrenget for målestokken 1:15 000. Dersom kartet forstørres til
1:10 000, vil avstanden mellom linjene være 30 mm på kartet. 
Nordlinjer skal brytes for å øke lesbarheten til kartet, for eksempel der de ville 
forstyrre små detaljer. I områder med få vanndetaljer, kan det benyttes blå linjer.
Farge: Svart eller Blå

602 Passmerke 
Minst tre passmerker bør plasseres innen kartets ramme på en ikke-symmetrisk 
måte. Disse kan brukes for løypetrykk på allerede trykte kart.  De gjør det også mulig 
å kontrollere fargepasning når fargene trykkes hver for seg.
Farge: Alle trykkefargene

603 Høydetall
Høydetall benyttes til grovvurdering av høydeforskjeller. Høyden er rundet av til 
nærmeste meter. Høydetall for vann vises uten prikk. Høydetall må bare brukes der 
de ikke kommer i konflikt med andre symboler.
Farge: Svart 

3.6 Tekniske symboler
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ø 4,0 (CC)

ø 6,0 (CC)

0,35

0,35
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0,35

8

9

2,0 0,5

min.

Merk: dimensjonene er angitt i mm i trykkemålestokk 1:15 000. 
Figurene i dette avsnittet er også i 1:15 000.

6,0

ø 5,0 (CC)

0,35

1

2,5

1

0,35

0,6

701 Start 
Stedet der orienteringa starter. Trekantens sentrum viser det nøyaktige stedet der 
orienteringsløypa starter. Starten må være på et klart definert punkt på kartet. 
Trekanten peker i retning av første post. 
Farge: Fiolett

702 Kartutleveringspunkt 
Dersom det er et merka veivalg til startpunktet, skal stedet der kartet blir levert ut 
markeres med dette symbolet. 
Farge: Fiolett 

703 Post 
For punktdetaljer skal sirkelens sentrum være symbolets sentrum. For linje- og 
flatedetaljer skal sirkelens sentrum vise postens nøyaktige plassering. Poster skal 
bare plasseres på punkt som er tydelig identifiserbare på kartet. 
Deler av sirkelen bør utelates der de ellers ville skjule viktige detaljer.
Farge: Fiolett 

704 Postnummer 
Postnummeret plasseres nær postsirkelen på en slik måte at det ikke skjuler viktige 
detaljer. Posttallene er nordorientert.
Skrifttype: sans-serif, 4,0 mm, non-bold, non-italic.
Farge: Fiolett 

705 Strek (sammenbindingslinje) 
Når poster skal besøkes i en bestemt rekkefølge, vises rekkefølgen med rette linjer 
fra start til første post og deretter fra hver post til den neste. Deler av linjene bør 
utelates der de ellers ville skjule viktige detaljer. Streken skal tegnes via obligatoriske 
krysningspunkt. Det bør være en åpning mellom linja og postsirkelen for å øke 
lesbarheten for underliggende detaljer i nærheten av posten.
Farge: Fiolett 

706 Mål 
Løypas slutt.
Farge: Fiolett 

707 Merka veivalg
Et merka veivalg som inngår i løypa. Det er obligatorisk å følge det merka veivalget.
Minstelengde: 2 streker (4,5 mm – fotavtrykk 67,5 m). 
Farge: Fiolett 

Størrelsene for løypetrykkssymbolene er oppgitt for målestokk 1:15 000. For større målestokker skal symbolene 
forstørres proporsjonalt (til 150% for 1:10 000, til 300% for 1:5 000). 
Alle løypetrykksymboler skal trykkes over kartbildet (gjennomsiktig). De skal aldri maskere bort andre kart-
detaljer.

3.7 Løypepåtrykk
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601 Magnetisk nordlinje 
Magnetisk nordlinjer er linjer som plasseres på kartet pekende mot magnetisk nord, 
parallelt med arkkanten. Avstanden mellom linjene skal være 20 mm på kartet, som 
tilsvarer 300 m i terrenget for målestokken 1:15 000. Dersom kartet forstørres til
1:10 000, vil avstanden mellom linjene være 30 mm på kartet. 
Nordlinjer skal brytes for å øke lesbarheten til kartet, for eksempel der de ville 
forstyrre små detaljer. I områder med få vanndetaljer, kan det benyttes blå linjer.
Farge: Svart eller Blå

602 Passmerke 
Minst tre passmerker bør plasseres innen kartets ramme på en ikke-symmetrisk 
måte. Disse kan brukes for løypetrykk på allerede trykte kart.  De gjør det også mulig 
å kontrollere fargepasning når fargene trykkes hver for seg.
Farge: Alle trykkefargene

603 Høydetall
Høydetall benyttes til grovvurdering av høydeforskjeller. Høyden er rundet av til 
nærmeste meter. Høydetall for vann vises uten prikk. Høydetall må bare brukes der 
de ikke kommer i konflikt med andre symboler.
Farge: Svart 

3.6 Tekniske symboler

32

ø 4,0 (CC)

ø 6,0 (CC)

0,35

0,35

4,0

0,35

8

9

2,0 0,5

min.

Merk: dimensjonene er angitt i mm i trykkemålestokk 1:15 000. 
Figurene i dette avsnittet er også i 1:15 000.

6,0

ø 5,0 (CC)

0,35

1

2,5

1

0,35

0,6

701 Start 
Stedet der orienteringa starter. Trekantens sentrum viser det nøyaktige stedet der 
orienteringsløypa starter. Starten må være på et klart definert punkt på kartet. 
Trekanten peker i retning av første post. 
Farge: Fiolett

702 Kartutleveringspunkt 
Dersom det er et merka veivalg til startpunktet, skal stedet der kartet blir levert ut 
markeres med dette symbolet. 
Farge: Fiolett 

703 Post 
For punktdetaljer skal sirkelens sentrum være symbolets sentrum. For linje- og 
flatedetaljer skal sirkelens sentrum vise postens nøyaktige plassering. Poster skal 
bare plasseres på punkt som er tydelig identifiserbare på kartet. 
Deler av sirkelen bør utelates der de ellers ville skjule viktige detaljer.
Farge: Fiolett 

704 Postnummer 
Postnummeret plasseres nær postsirkelen på en slik måte at det ikke skjuler viktige 
detaljer. Posttallene er nordorientert.
Skrifttype: sans-serif, 4,0 mm, non-bold, non-italic.
Farge: Fiolett 

705 Strek (sammenbindingslinje) 
Når poster skal besøkes i en bestemt rekkefølge, vises rekkefølgen med rette linjer 
fra start til første post og deretter fra hver post til den neste. Deler av linjene bør 
utelates der de ellers ville skjule viktige detaljer. Streken skal tegnes via obligatoriske 
krysningspunkt. Det bør være en åpning mellom linja og postsirkelen for å øke 
lesbarheten for underliggende detaljer i nærheten av posten.
Farge: Fiolett 

706 Mål 
Løypas slutt.
Farge: Fiolett 

707 Merka veivalg
Et merka veivalg som inngår i løypa. Det er obligatorisk å følge det merka veivalget.
Minstelengde: 2 streker (4,5 mm – fotavtrykk 67,5 m). 
Farge: Fiolett 

Størrelsene for løypetrykkssymbolene er oppgitt for målestokk 1:15 000. For større målestokker skal symbolene 
forstørres proporsjonalt (til 150% for 1:10 000, til 300% for 1:5 000). 
Alle løypetrykksymboler skal trykkes over kartbildet (gjennomsiktig). De skal aldri maskere bort andre kart-
detaljer.

3.7 Løypepåtrykk
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708 Forbudt grense 
Ei grense det ikke er tillatt å krysse. 
Ei forbudt grense skal ikke krysses. 
Minstelengde: 1 mm (fotavtrykk 15 m).
Farge: Fiolett 

709 Forbudt område 
Et forbudt område. Ei avgrensingslinje kan tegnes der det ikke er noen naturlig 
grense, som følger:
– en heltrukken strek viser at grensa er merka sammenhengende (merkebånd, osv)
– en stipla strek viser at grensa er merka usammenhengende i terrenget, 
– ingen strek viser at det ikke er merking i terrenget.
En skal ikke gå inn i et forbudt områder. Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 
30 m x 30 m). Farge: Fiolett (29%).

710 Passeringspunkt 
Et passeringspunkt, f.eks. gjennom/over en mur eller et gjerde, over en jernbane, 
gjennom en tunell eller et forbudt område, eller over ei upasserbar grense, tegnes på 
kartet som to utoverbøyde linjer. Linjene skal gjenspeile lengden til passeringa.
Farge: Fiolett

711 Forbudt veivalg 
Et forbudt veivalg. Løperne har lov til å krysse rett over et forbudt veivalg, men det er 
forbudt å løpe langs det. 
Et forbudt veivalg skal ikke benyttes.
Minstelengde: 2 symboler (6 mm – fotavtrykk 90 m).
Farge: Fiolett 

712 Førstehjelp
Plasseringa til et sted der en kan få førstehjelp.
Farge: Fiolett 

713 Væskestasjon 
Plasseringa til en væskestasjon som ikke ligger på en post.
Farge: Fiolett
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Merk: dimensjoner er spesifisert i mm.
Alle tegningene er forstørret (10×) for tydelighetens skyld. Tyngdepunktet er markert ( ) når det ikke er x
utvetydig.

3.8 Nøyaktig definisjon av symboler
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708 Forbudt grense 
Ei grense det ikke er tillatt å krysse. 
Ei forbudt grense skal ikke krysses. 
Minstelengde: 1 mm (fotavtrykk 15 m).
Farge: Fiolett 

709 Forbudt område 
Et forbudt område. Ei avgrensingslinje kan tegnes der det ikke er noen naturlig 
grense, som følger:
– en heltrukken strek viser at grensa er merka sammenhengende (merkebånd, osv)
– en stipla strek viser at grensa er merka usammenhengende i terrenget, 
– ingen strek viser at det ikke er merking i terrenget.
En skal ikke gå inn i et forbudt områder. Minsteutstrekning: 2 mm x 2 mm (fotavtrykk 
30 m x 30 m). Farge: Fiolett (29%).

710 Passeringspunkt 
Et passeringspunkt, f.eks. gjennom/over en mur eller et gjerde, over en jernbane, 
gjennom en tunell eller et forbudt område, eller over ei upasserbar grense, tegnes på 
kartet som to utoverbøyde linjer. Linjene skal gjenspeile lengden til passeringa.
Farge: Fiolett

711 Forbudt veivalg 
Et forbudt veivalg. Løperne har lov til å krysse rett over et forbudt veivalg, men det er 
forbudt å løpe langs det. 
Et forbudt veivalg skal ikke benyttes.
Minstelengde: 2 symboler (6 mm – fotavtrykk 90 m).
Farge: Fiolett 

712 Førstehjelp
Plasseringa til et sted der en kan få førstehjelp.
Farge: Fiolett 

713 Væskestasjon 
Plasseringa til en væskestasjon som ikke ligger på en post.
Farge: Fiolett
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0,216

0,498

0,489

1,879

2,1

207

0,8

0,80,8

208

0,8

0,60,5

311

0,9

0,9

0,18

Merk: dimensjoner er spesifisert i mm.
Alle tegningene er forstørret (10×) for tydelighetens skyld. Tyngdepunktet er markert ( ) når det ikke er x
utvetydig.

3.8 Nøyaktig definisjon av symboler
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