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INNLEDNING 
Dette heftet er laget for bruk i forbindelse med GPS-kurs. 
Det dekker teorien for bruk av kart og kompass. Det er spesielt rettet mot bruk av kart i M711 serien til 
Statens kartverk, men den omtaler også orienteringskart.  
Følgende emner blir berørt: 

• Kartet, hvordan det er oppbygd.  
• Kartreferanse, hvordan kunne bestemme din posisjon.  
• Kompass, bruk av kompass  
• Hvordan bruke kart og kompass  
• GPS, Global Positioning System  

 
Kapitelet «Nytt datum for Norge 1:50 000» vil for de fleste være uaktuelt, men det kan være at du på hytta 
eller på loftet, kommer over et kart med ED50. Da er mitt forslag, pakk vekk kartet og kjøp et nytt. 
 
Siden det finnes et utall av håndholdte gpser, blir ikke bruk av disse beskrevet. Dette må den enkelte selv 
finne ut av ved å studere bruksanvisninga som medfølger enheten. 
 
Kommentarer, forslag til endringer og rettelse sendes til: 
 
 
 

Per Frode Sandal 
 

Mob: 90830869 
E-post: post @friluftsrad-dalane.no 
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KART 
Et kart er en forminsket og forenklet tegning av en del 
av jordas overflate sett ovenfra. Kartet lages ved hjelp 
av flyfoto. Terrengdetaljene tegnes med symboler som 
vi kaller karttegn. Alle kart tegnes med nord opp på 
kartet. 
Det finnes en mengde forskjellige karttyper (veikart, 
sjøkart, berggrunnskart osv.) beregnet på ulik bruk. I 
dette heftet vil jeg ta for meg den offentlige kartserien 
M711, utgitt av Statens kartverk, som er det kartet som 
brukes mest på tur. Jeg vil også presentere 
orienteringskart (o-kart). 
Du ser eksempler på slike kart på denne siden, og jeg 
vil etterhvert komme tilbake til forskjellene mellom 
dem. Generelt kan vi si at o-kartet er svært detaljert og 
dekker et forholdsvis lite område, mens M711-kartet 
dekker større område, men er mindre detaljert og gir 
derved et mer forenklet kartbilde 

 
Flyfoto 

KARTETS 6 FARGER 
 

M711: 
Blått:  er alt som er vått, myrer, vann, bekker. 
Brunt: viser terrengets formasjon, høydekurver. 
Grønt:  skogkledde områder. 
Svart:  veier, bygninger, kraftlinjer ol. 
Gult:   dyrka mark. 
Hvitt: skogløse områder som ikke er dyrka bl.a  

snaufjell. 

 
M711 Målestokk 1:50.000 

O-KART: 
Blått:  vann, myrer, bekker. 
Brunt: høydekurver. 
Grønt: områder med nedsatt fremkommelighet  

(tett skog) 
Svart: veier, bygninger, kraftlinjer, stup, steiner 

ol. 
Gult:   åpne områder. 
Hvitt: skogkledde områder med «vanlig»  

fremkommelighet. 

 
O-kart Målestokk 1:15.000 
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KARTTEGN 
For at du skal kunne forstå og lese kart må karttegnene læres. Hvert karttegn er med på å bygge opp kartet 
slik at det på beste måte kan fortelle deg om hvordan terrenget ser ut. 

Det viktigste karttegnet er høydekurver, 
disse forteller oss hvordan terrenget er 
formet. 
Resten av karttegnene forteller oss hva 
som finnes i terrenget, f eks hus, myrer, 
veier osv. 
På de fleste kart finner du oversikten 
over karttegnene på den nedre delen. 

 

MÅLESTOKK 
Målestokken på kartet forteller deg hvor mange ganger kartet er forminsket. Dersom målestokken på kartet er 
1:50 000 ( leses en til femtitusen), vil 1 cm på kartet tilsvare 500 meter i terrenget. Er målestokken 1:15 000 vil en 
cm tilsvare 150 meter i terrenget. Du stryker de to siste nullen i målestokken for å finne hvor langt 1 cm på kartet 
er i meter i terrenget. M711 har 1:50 000 som målestokk, o-kart har normalt 1:15 000. 

På de tre kartutsnittene er det samme område på 1 x 1 km innrammet: 

 
Målestokk 1:25.000. Ekvidistanse  10m 

 
Målestokk 1:50.000. Ekvidistanse  30m 

 
Målestokk 1:250.000. Ekvidistanse  100m 

Du ser umiddelbart av innrammingen at stor målestokk gir anledning til å vise flere detaljer. Sammenligner du 
kartutsnittene, som viser samme området, får du et godt inntrykk av hvor mye målestokken har å si for dette. 
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HØYDEKURVER 
Over hele kartet ser du brune linjer. Disse kalles 
høydekurver og viser deg terrengformasjonen. En 
høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like 
høyt over havet. Mellom hver høydekurve på 
kartutsnittet er det loddrett høydeforskjell på 5 
meter. Vi sier da at ekvidistansen er 5 meter. Vanlig 
ekvidistanse på o-kart er 5 meter, mens M711 serien 
har ekvidistanse på 20 eller 30 meter. Det er 
nødvendig å se etter hvilke ekvidistanse et  kart har 
før du bruker det, på samme måte som du sjekker 
målestokken. 

 
 

Det er viktig å kunne lese terrengets form: 
1. Kurver tett sammen angir at terrenget er bratt. 
2. Kurver lenger fra hverandre angir at terrenget er slakere (flatere). 
3. Lukkede kurver omslutter en topp (kolle). 
4. Jevn avstand mellom kurvene betyr jevn helling. 
5. “Innsving” på kurvene kalles søkk i terrenget. Når kurvene “gjør 

en sving utover” er det en høyderygg eller et utspring i terrenget. 
6. Et svart kryss betyr høydepunkt (gjelder M711). 
7. Bekker renner mot “spissen” av høydekurvene. 

 

EKVIDISTANSE 
På nedenstående figurer er det samme terrenget gjengitt i samme målestokk, men med forskjellig 
ekvidistanse: 

 
Ekvidistanse 10m 

 
Ekvidistanse 30m 

Du ser klart at mindre ekvidistanse gir et mye mer detaljert bilde av hvordan terrenget ser ut enn større 
ekvidistanse.  
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KARTREFERANSE 
UTM-REFERANSESYSTEMET (UTM-RUTETILVISNING) 
UTM(Universal Transverse Mercator)-referansesystemet er et internasjonalt system for uttak av 
kartreferanser. Et slik referansesystem er til stor hjelp når vi ønsker å meddele en posisjon i terrenget (og på 
kartet) til andre. Sett at du er med i en gruppe inne på fjellet. En I gruppen blir skadet skadet og trenger 
hjelp. Dere finner det nødvendig å tilkalle legehelikopter. I stedet for å forsøke å forklare helikopterpiloten 
hvor du befinner deg, ringer/sender du bare en kartreferanse med mobilen. Helikopterpiloten vil da plotte 
kartreferansen inn på sitt kart og greit finne frem til stedet hvor du befinner deg. 

Ved UTM-referansesystemet brukes et rutenett som er trykt bl.a på alle M711-kart og andre kart utgitt av 
Statens kartverk. Dette rutenettet er også ofte antydet i margen på o-kart. Man bruker kartet til å finne 
kartreferansen til et punkt og man bruker kartreferansen til å finne punktets plassering på kartet. 

FAKTA OM UTM-SYSTEMET 
 

* UTM-systemet deler hele jordoverflaten øst-vest inn i 
60 soner som er 6 lengdegrader brede. Disse er 
nummerert fra 1 til 60. 

* Vider er jordoverflaten delt inn i 20 belter nord-syd. 
Disse har 

 en utstrekning på 8 breddegrader og er gitt 
bokstavene C - X.  

 Unntatt er bokstavene I og O. 
* Jordoverflaten er altså delt inn i 1200 (60 x 20) 

sonebelter. Sonebeltet 32V dekker det meste av Sør-
Norge. Betegnelsen 32V betyr altså sone 32 og belte 
V. 

* Videre er jordoverflaten delt inn i ruter på 100 x 100 
km. Hver av disse betegnes med to bokstaver eller 
fire siffer. Eksempel er ruten LL ( 03 65) som dekker 
Jæren.  

 

 
UTM-sonebelter, sonebelte 32V er skravert 

På kart utgitt av Statens kartverk finner vi en boks som blant 
annet viser hvilke 100 x 100 km ruter som kommer inn på 
kartet. I tillegg er det et 1 x 1 km rutenett som dekker hele 
kartbildet og som er til hjelp for oss når vi skal finne 
kartreferansen innenfor 100 km ruta. 

Karthenvisninger i UTM-systemet er mest hensiktsmessig i 
forbindelse med bruk av posisjonsangivelser på land, på sjøen 
og i lufta brukes lengdegrader og minutter for 
posisjonsangivelse. 

  
100 km ruter innen sonebelte 32V, rute KL og LL 
er skravert 

 



Kartlære  GPS-kurs 

Per Frode Sandal 8 08.12.2016  

NYTT DATUM FOR NORGE 1:50 000 
For de fleste vil dette kapitelet være uaktuelt, men det kan være at du på hytta eller på loftet, kommer over 
et kart med ED50. Da er mitt forslag, pakk vekk kartet og kjøp et nytt. 

OMLEGGING FRA ED50 TIL EUREF89 (WGS84) 
Reviderte kart, utgitt etter 1990, har fått andre geografiske koordinater. Fra 1996 har alle kart EUREF89 
(WGS84). 

HVORDAN SE OM DU HAR ET NYTT KART? 
UTM rutenettet er trykt i blått, mens det er trykt i svart på de «gamle». 
I tegnforklaringen på de nye kartene, COORDINATE CONVERSION WGS84 TO ED50, finner du for 
forskjellen mellom nye og «gamle» koordinater. 

 
Forskjellen mellom nye og ”gamle” koordinater 

HVORFOR NYTT DATUM? 
Den teknologiske utviklingen stiller nye krav til tradisjonelle papirkart. Satellittbasert posisjonsbestemmelse 
og navigasjon (GPS), er det siste nye. Redningstjenesten, politiet, forsvaret og transportnæringen har tatt 
dette i bruk. Satelitt-teknologien blir også framtiden for «vanlige» kartbrukere. Du kan ved hjelp av en liten 
satellittmottaker få vite nøyaktig hvor du er. For å kunne utnytte denne teknologien er det fornuftig å benytte 
nyeste viten om jordens form og størrelse. I EUREF89 er denne viten tatt inn. Kartene var tidligere tilpasset 
ED50. De nye, reviderte kartene er i overensstemmelse med EUREF89. 

FORSKJELLEN MELLOM EUREF89 OG ED50 
DETTER ER SOM FØR! 
Innholdet i kartene! Det er like bratt og langt til hytta som før, og den ligger like høyt over havet. Du 
finner den på samme kartbladet. Kartene dekker de samme områdene. 

HVA ER FORSKJELLEN? 
Kartbladhjørnene har fått nye geografiske koordinater og UTM-rutenettet er litt forskjøvet i forhold til nettet 
på det «gamle» kartet. Dette gjør at hytta får en annen posisjon når en skal oppgi denne i geografiske 
koordinater (bredde- og lengdegrader) eller i kartprojeksjonskoordinater, UTM, i forhold til det gamle 
kartet. Forskjellen i UTM-koordinatsystemet er ca 200 meter i tilnærmet nord-syd retning, men varierer. I 
Stavangerområdet 233 meter og i Vardøområdet 200 meter. 

HVA BETYR DETTE I PRAKSIS? 
Når du har et nytt kart, og oppgir din posisjon i UTM-koordinater, - og den som skal finne din posisjon har 
et gammelt kart, - vil avviket, avstanden mellom nytt og gammelt, være ca 200 meter i tilnærmet nord-syd 
retning. I en kritisk situasjon, leteaksjoner, kan denne forskjellen ha betydning. For å være sikker på at 
koordinatene er entydig må du oppgi om de er i EUREF89 (WGS84) eller ED50. 
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ET EKSEMPEL PÅ EN FULLSTENDIG UTM-KARTREFERANSE  
  32V LL 27861 86147 

32V 0327861 6486147 Trekantpunkt Nokkåsen 
32V:   Sonebelte 
LK 03 64: 100 x 100 km rute 
27861: Nokkåsens beliggenhet østover fra vestre kant i 100 km ruta LK 03 64. 
86147:   Nokkåsens beliggenhet nordover fra søndre kant i 100 km rute LK 03 64. 
NB:   I en UTM-kartreferanse angir vi alltid østverdien foran nordverdien. 

 
 
Vi kan sløyfe sonebeltebetegnelsen i kartreferansen dersom det er opplagt hvilke sonebelte vi referer til. 
Kartreferansen blir da: 
  LK 27861 86147 

0327861 6486147 (Nokkåsen, triggpunkt) 
 
Når vi er sikre på at alle samme kart kan vi forenkle kartreferansen: 
  27861 86147 

0327861 6486147 
Denne referansen er 14-sifret og gir punktets kartreferanse med 1 meters nøyaktighet. På kart i 1:50 000 
(M711) nyttes vanligvis en kartreferanse med 100 meters nøyaktighet.  
Denne kartreferansen er 6.sifret: 
  0327861 6486147 

EKSEMPEL PÅ UTTAK AV KARTREFERANSE PÅ KART I M711-
SERIEN 
Oppgave: Vi skal finne kartreferansen til Ravnafjellet hd 156. 

1. Sjekk boksen ved siden av tegnforklaring som viser uttak av UTM-kartreferanse. Her finner du 
bl.a at Ravnafjellet ligger i sonebelte 32V og i 100 km LK 03 64. 

2. Gå inn på selve kartbildet og finn Ravnafjellet hd 156. Som du ser ligger toppen inne i en av de 
mange 1x1 km rutene som kartet består av. Vi må finne ut hvilken 100 km rute vi er i ved å lese 
på   

3. Gå tilbake til Ravnafjellet hd 156 på kartbildet. Følg rutenettslinja fra sørvestre hjørne av ruta og  
til kartkanten. Her finner du tallet 327. 

4. Følg  rutenettslinja til sørvestre hjørne av ruta og vestover til kartkanten. Her finner du tallet 6486. 
5. Finn avstanden til Storevarden i antall 100m østover fra vestre kant av ruta. Triggpunktet ligger ca 

400 meter (8 mm) østover i ruta og antall 100 m blir altså 4. 
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6. På samme måte finner du punktets beliggenhet i 100 m nordover fra søndre kant av ruta. 
Avstanden er over 100 m (3 mm), men under 200 m og antallet 100 m velger jeg å avrunde opp 
til 2. 

Vi kan nå sette sammen kartreferansen for Ravnafjellet hd 156: 
  32V LK  274 862 

32V 03274 64862 
32V:   Sonebelte 
LK 03 64: 100 km rute 
327:   Her bruker vi de to siste tallen, 27. (3tallet henviser til 100 km rute 03 64) 
4:   Tallet fant vi i punkt 5. 
6486:   Her fant vi bare de to siste tallene, 86 og bruker de. (64tallet henviser til 100   

 km rute 03 64) 
2:   Tallet fant vi i punkt 6. 
 

Full 6-siffret kartreferanse på Storevarden er:  32V LK 274 862  
       32V 03274 65862 

Eller forenklet: 222777444 888666222    
Den som mottar en slik kartreferanse over et sambandsmiddel (f.eks radio) skal uoppfordret gjenta eller lese 
meldingen tilbake slik at misforståelser ikke oppstår. Det er også en gylden regel å gi beskjed om hvilket 
kartblad en referer til. 

 

 
Først inn – så opp 
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KOMPASS 
Nordpil   Kompasshus Forstørrelsesglass 

 
Kompassnål Nordlinjer Marsjretningspil m/hjelpelinjer 

HIMMELRETNINGENE 
Når du skal forklare hvor et sted ligger i forhold til et annet sted, bruker du 
himmelretningene: nord, syd, øst og vest. Ved kombinasjon av disse kan du 
angi retningen mer nøyaktig. 

Den røde nåla i kompasshuset peker alltid mot nord når kompasset holdes 
flatt, og du kan dermed finne alle himmelretningene. Ved å ta ut 
kompasskurs, kan kompasset brukes til å finne nøyaktig retning fra et sted 
til et annet. 

 

 

SITUASJONER HVOR DET KAN VÆRE NØDVENDIG Å TA UT EN 
KOMPASSKURS 

· Ved orientering på kart med få ledelinjer. 
· Ved orientering på kart i liten målestokk. 
· Ved orientering i mørke, tåke og dårlig vær. 
· Fra siste holdepunktet og inn mot målet vårt. 
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Å GÅ ETTER KOMPASS. 

 

1. Finn ut hvor du er på kartet (A) og hvor du skal 
(B). 

2. Legg kanten av kompasset så den går i rett linje fra 
der du er til dit du skal. Vær nøye! 
Marsjretningspila må peke den veien du skal, eller 
så havner du i stikk motsatt retning. (Ikke bry deg 
om kompassnåla ennå) 

3. Vri kompasshuset slik at kompasshusets nordpil 
peker nordover og oppover på kartet, og at 
nordlinjene blir parallelle med kartets nordlinjer. 

4. Ta kompasset vekk fra kartet. Hold det vannrett i 
hånden med bakkanten inn mot magen. Snu deg 
og kompasset slik at kompassnåla ligger inne i 
kompasshusets nordpil. Pass på at den røde delen 
av kompassnåla peker mot N-merket inne i 
kompasshuset. Marsjretningspila peker nå i den 
retningen du skal gå. 

 
 

 

FRA TRE TIL TRE…. 
Bruk kompasset og sikt deg mot et tre, et høydedrag, en stein 
eller annen fast gjenstand i terrenget. Gå deretter til det 
punktet før du sikter videre. Da slipper du å gå med nesa ned 
i kompasset hele tiden. 

 

MISVISNING 

 
Kart som viser misvisningen i Norge i 1977 

Jorda er omgitt av et magnetfelt. Magnetfeltet rundt 
jorda har en nord- og en sørpol. Nåla i kompasset 
peker alltid mot den magnetiske nordpolen. Denne 
faller ikke sammen med jordas nordpol. Forskjellen i 
retningene fra det stedet du befinner deg til 
henholdsvis magnetisk- og  geografisk- (sann) 
nordpol kalles misvisning. Misvisningen varierer 
etter hvor i landet du befinner deg, og den varierer 
også litt med tiden. 
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MAGNETISK NORD PÅ O-KART. 
På orienteringskart peker meridianene (nordlinjene) mot den magnetiske nordpolen, dvs samme retning som 
kompasset peker. Dette gjør det spesielt enkelt å ta ut kompasskurs 

MAGNETISK NORD PÅ M-711-KART 
På offentlige kart (f.eks. M711) har vi ikke meridianer (nordlinjer). Det er derimot påtrykt et rutenett i 
UTM-systemet med 1 x 1 km ruter. Når vi nå skal ta ut kompasskurs på et slikt kart må vi bruke rutenettet. 
Dette rutenettet peker verken mot geografisk nord eller mot magnetisk nord. Når vi skal ta ut kompasskurs 
på et slikt kart er det altså 2 avvik vi må ta hensyn til: 

1. Avviket mellom rutenettet og geografisk (sann) nord. 
2. Misvisningen mellom geografisk (sann) nord og magnetisk nord. 

UTTAK AV KOMPASSKURS. 

 

Finn frem et M711-kart 
* Ta ut kompasskursen mellom to punkter. 

Du bruker linjene som går nord-sør i 
rutenettet på samme måte som man 
bruker meridianene på et o-kart. 

* Nede til høyre på kartet finner du en figur 
som viser avvikene mellom rutenettets 
nordretning og henholdsvis sann og 
magnetisk nordretning. 

* Den lange linja som forsetter helt til 
kartkanten viser nordretningen i 
rutenettet. Pila med stjerne illustrerer sant 
nord, mens pila merket magnetisk nord 
også inneholder gradantall med avviket 
mellom rutenettets nordretning og 
magnetisk nord. 

* Dersom denne pila ligger til høyre for 
rutenettsretningen betyr det at vi må dreie 
kompasshuset mot høyre for å korrigere 
for misvisning. På tilsvarende måte dreier 
vi kompasshuset mot venstre dersom 
magnetisk nord ligger til venstre for 
rutenettets nordretning. 

* Dersom det står f.eks   
Magnetisk nord 

  1991: 0o 

  2001: 10 
 på ei pil som ligger til høyre for 

rutenettsretningen (østlig misvisning) 
betyr dette at vi i 2001 må trekke fra 1 
grad for å korrigere avviket mellom 
rutenettsnord og magnetisk nord. 
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EKSEMPEL: 

 

• Vi skal ta ut kursen mellom 
Ravnafjellet hd 156 og 
triggpunktet på Nokkåsen og. 
Når vi tar ut kompasskursen 
kan vi lese av gradtallet 96. 

• Ut fra 
misvisningsillustrasjonen på 
kartet finner vi at avviket 
mellom rutenettsnord og 
magnetisk nord er 1,5 grad 
mot høyre (østlig). 

• Vi dreier altså kompasshuset 
1 grad mot høyre (trekke fra 
1,5o), og kan lese av gradtallet 
94,5 på kompasset. 

• Vi har nå tatt ut kompasskurs 
på et M711-kart ved bruk av 
rutenettet og korrigert for 
avvik mellom rutenettsnord 
og magnetisk nord. 
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BRUK AV KART OG KOMPASS 
ORIENTERING ETTER LEDELINJER 
Ledelinjer er detaljer på kartet som er lett å følge i terrenget. Dette kan være veier, stier, store myrer, grøfter, 
bekker mm. 
Når du går langs en ledelinje, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvor langt du har kommet. Det er 
derfor viktig at du langs ledelinjene finner frem til sikre detaljer. Slike steder på kartet hvor du er sikker på 
hvor du er, kalles holdepunkter: stikryss, bekkemøte, jordhjørner, hytte, tjern ol. 

VEIVALG 
Når du skal ta deg frem i ukjent terreng, gjelder det å finne den letteste, beste og raskeste veien. Du leser 
kartet og prøver å finne det beste veivalget. 

GENERELLE REGLER VED VEIVALG 
1. Lettest mulig å finne veien slik at du ikke risikerer å gå deg bort. 
2. Lettest mulig å gå slik at du sparer på kreftene. 
3. Raskest mulig å gå slik at du sparer tid. 

NÅR VEIVALGET ER KLART 
* Still inn kompasset så du går i riktig retning. 
* Hold kartet orientert under marsjen. 
* Bære kartet i hånda slik at tommelen stadig viser hvor på kartet du er. 
* Ikke løpe/gå i større fart enn at du klarer å følge med i orienteringen - ha kartkontakt. 
* Ikke endre veivalg underveis - venn deg til å stole på deg selv. 
* Bommer du, så prøv å finne ut hvor du står. Går ikke det, prøv å finne fram til et sikkert 

holdepunkt eller gå tilbake til siste sikre holdepunkt. Foreta nytt veivalg fra der du er og fram til 
målet. 

ORIENTERING I FJELLET 
HVORFOR KART OG KOMPASS ER NØDVENDIG 
Værforholdene kan ofte gjøre kart- og kompassbruk i fjellet langt vanskeligere enn tradisjonell orientering. I 
strålende solskinn byr orientering sjelden på problemer, mens tåke, snø og regn utvisker konturene og gjør 
en lett retningsvill. Om vinteren kan det bli spesielt vanskelig fordi: 
• Snødekket gjør det umulig å skille små vann, 

myrer/andre sletter fra hverandre. 
• Bekker, stier og veier kan være usynlig under 

snøen. 
• Kompassmarsj på ski kan være langt vanskeligere 

enn på beina fordi vi i større grad må gå utenom 
hindringer. 

• Sammenføyket snø kan ofte gi større høyder og 
søkk enn på sommerføre og kan skjule gamle eller 
skape ny forsenkninger/forhøyninger. 

• Den store forskjellen i marsjhastighet på ski 
mellom motbakke og utforkjøring, mellom godt og 
dårlig føre gjør tidsberegning og dermed 
avstandsbedømmelse vanskeligere. 
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VEIVALG, AVSTANDSBEDØMMELSE OG KOMPASSMARSJ I 
DÅRLIG SIKT 

* I dårlig vær bør orientering i fjellet foregå etter sikre, store ledelinjer, og du bør velge ut 
holdepunkter i nærheten av målet. 

* Det er sikrere å ta en noe lengre omvei langs oppmerkede ruter, fremfor å «kutte over». Dessuten 
sparer du krefter ved å holde høyden. 

* Er sikten dårlig kan det lønne seg å dele opp et langt strekk i flere små strekk. Dette er lettest om 
sommeren da det ofte finnes mange tversgående linjer å orientere etter. Vinterstid kan situasjonen 
bli vanskeligere og da kan telling av skilengder, taulengder eller lignende være nødvendig. 
Bedømming av avstanden kan også skje ved å følge med på klokka og beregne omtrent hvor 
langt du går i timen. Sommerstid er det sikrest å telle skritt (tell hver gang du setter høyrebenet i 
bakken og beregn ca 50-60 dobbelskritt for hver 100 m) 

* Sikker kompassmarsj er både vanskelig og tidkrevende i dårlig sikt. Dersom du er alene, bør du 
velge siktepunkter så ofte som mulig. Er dere to sammen, bør  den ene beordres som «siktepunkt» 
av retningsuttakeren. Dersom dere er flere sammen, bør dere bruke minst to personer å sikte inn 
på. Tredjemann kan da ha kompasset, og det er lett å kontrollere avdrift i kompasskursen ved å 
sikte langs kameratene foran i tillegg til å lese av kompasskursen. 

* Dersom du allerede er kommet feil, gjelder det å ta seg inn igjen. Hold hodet kaldt og arbeid 
planmessig. Forsøk å tenke igjennom hva du nettopp har gjort. Når visste du siste gang med 
hundre prosent sikkerhet hvor du var? Hva kan du ha gjort galt etter dette? Dersom du mener at 
målet er i umiddelbar nærhet, gjelder det å søke planmessig gjennom området omkring. Er det 
f.eks 50 m sikt, kan du gå opp en firkant stadig lengre utover, men bare 50 m lengre ut for hver 
gang. 
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TIPS PÅ TUREN 
HOLDEPUNKTER 
Finn noen sikre holdepunkter underveis. Det kan være alt fra et vann til en steinbu eller stikryss. Når du 
passerer dem er du trygg på hvor du er. 

KARTKONTAKT 
Det er viktig at du alltid vet omtrent hvor du er på kartet. En måte kan være å holde kartet slik at tommelen 
peker mot ditt siste sikre holdepunkt på kartet. Så flytter du tommelen litt etter litt, ettersom du passerer nye 
holdepunkter. 

ORIENTERING I DÅRLIG SIKT 
Da må dere være to (minst). Den ene står stille mens den andre går et passe stykke forbi, men slik at de ser 
hverandre. Så peiler den bakerste kompasset mot målet og den fremste justere seg/blir justert inn i riktig 
retning. 

VEIVALG 
Den letteste, beste og raskeste vei er ikke alltid rett frem etter kompasskursen. Det lønner seg som regel å 
følge ledelinjer som stier, bekker, høydedrag etc. Ved å studere kartet på forhånd, kan du finne det mest 
hensiktsmessige veivalg. 
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HVA ER GPS?     

  

 

Global Positioning System (GPS) er et satellitt basert 
navigasjonssystem som består av et nettverk av 24 
satellitter som er plassert i bane rundt jorden av U S. 
Departement of Defense. GPS var opprinnelig laget for 
militært bruk, men i 1980 årene, ble systemet stilt til 
disposisjon for sivil bruk. GPS virker under alle 
værforhold, hvor som helst i verden, 24 timer i døgnet. 
Der er ikke noen abonnementhonorarer eller 
oppstartspris for bruk av GPS. 
 

Hvordan virker systemet.  
GPS satellitter kretser rundt jorden to ganger pr. dag i en meget nøyaktig bane og overfører 
signalinformasjon til jorden. GPS mottakeren tar imot denne informasjonen og bruker tre-punkts 
kryssjekking for å kalkulere brukerens nøyaktig plassering. I hovedsak, sammenlikner GPS mottakeren 
tidspunktet et signal er sendt fra en satellitt, med tidspunktet det ble mottatt. Tidsforskjellen forteller 
GPS mottakeren hvor langt unna satellitten er. Nå, med avstandsmål fra noen flere satellitter, fastsetter 
GPS mottakeren brukerens posisjon og viser det på enhetens elektronisk kart. 

 
En GPS mottaker må være låst på signalet fra minst tre satellitter for å kalkulere en to-dimensjonal 
posisjon (breddegrad, nord/sør og lengdegrad, øst/vest) og sporbevegelse. Med fire eller flere satellitter 
i sikte, fastsetter mottakeren brukerens tre-dimensjonal posisjon (breddegrad, lengdegrad og høyde). 
Etter at brukerens posisjon er fastsatt, kalkulerer GPS enheten annen informasjon, slik som fart, 
peiling, spor, tur lengde, avstand til destinasjon, soloppgang og solnedgang med mere. 
      
Hvor nøyaktig er GPS? 
Dagens GPS mottakere er ekstremt nøyaktige, på grunn av deres parallelle multikanal utforming. 
GARMINS 12 parallelle kanalmottakere er raske til å låse satellittene når blir skrudd på og de 
vedlikeholder sterke låser, selv i tett skog eller bymessige omgivelser med høye bygninger. Visse 
atmosfæriske faktorer og andre feilkilder kan virke inn på nøyaktigheten til GPS mottakeren. 
GARMIN GPS mottakere har en feilmargin på 15 meter i gjennomsnitt. 
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Nyere GARMIN GPS 
mottakere med 
WAAS (Wide Area 
Augmentation 
System) mulighet, kan 
forbedre feilmarginen 
til mindre enn tre 
meter i gjennomsnitt. 
Det kreves ikke 
tilleggsutstyr eller 
noen avgifter for å  
nytte WAAS.  
 

Bruken blir også mer nøyaktig med Differential GPS (DGPS), som korrigerer GPS signalene med en 
feilmargin innenfor gjennomsnittlig tre til fem meter. U S. Coast Guard driver den amerikanske DGPS 
korreksjonstjenesten. Dette systemet består av et nettverk av tårn som mottar GPS signaler og sender et 
korrigert signal fra radiofyrssendere. For å motta det korrigerte signalet, trenger brukeren en 
differential mottaker og antenne i tillegg til en GPS mottaker. 

 GPS satellittsystem 
 De 24 satellittene som GPS nettverket består av, går i 
bane rundt jorden ca 19,000 km over oss. De er i 
konstant bevegelse, og gjennomfører to omløp rundt 
jorden på mindre enn 24 timer. Satellittene beveger seg 
med en på fart på omtrent 11,000 km pr. time. GPS 
satellittene drives av solenergi. De har reservebatterier 
ombord som vil holde dem i drift i tilfelle en 
solformørkelse, da det ikke er noen solenergi. Små 
styreraketter på hver satellitt er med på holde dem på 
riktig kurs. 

Her er noe andre fakta om GPS satellitter (også kalt NAVSTAR, det offisielle U S. Departement of 
Defense navnet på GPS): 

• Den først GPS satellitt ble satt i bane i 1978. 
• Det ble oppnådd full dekning med 24 satellitter i 1994.   
• Hver satellitt er bygd for å vare i ca 10 år. Nye bygges stadig og blir satt i bane. 
• En GPS satellitt veier ca 900 kg og er ca 5 meter i diameter med solcelle panelet. 
• Sender effekten er 50 watt eller mindre. 

 



Kartlære  GPS-kurs 

Per Frode Sandal 20 08.12.2016  

Hva er signalet?  
GPS satellitter sender to lav effekt radiosignaler, betegnet L1 og L2. Sivile GPS bruker L1 frekvens på 
1575.42 MHz på UHF båndet. Signalene sendes med fri sikt, dette betyr at de passerer gjennom skyer, 
glass og plast, men ikke går gjennom objekter som bygninger og fjell. 
Et GPS signal inneholder tre forskjellige informasjons biter — en pseudotilfeldig tallfølge kode, 
efemeride (astronomisk dagbok, tabell over himmellegmenes posisjon) data og almanakk data.  
Pseudotilfeldig kode er en ID kode som identifiserer hvilken satellitt som sender informasjon. Du kan 
se dette nummeret på GARMIN GPS enhets satellittside, det identifiserer hvilke satellitter GPS’en 
mottar signaler fra. 
Efemeride (astronomisk dagbok) data, som hver satellitt hele tiden sender, inneholder viktig 
informasjon om satellittens status (sunn eller usunn), dato og tid. Denne delen av signalet er nødvendig 
for å fastsette en posisjon. 
Almanakk data forteller GPS mottaker hvor hver GPS satellitt skal være når som helst hele døgnet. 
Hver satellitt sender almanakk data som viser kretsløp informasjonen for sin satellitt og for alle andre 
satellitter i systemet. 

 

Kilder for GPS 
signalfeil 
Faktorer som 
forringer GPS signaler 
og følgelig 
nøyaktigheten er: 

• Ionosfæriske og troposfæriske forsinkelser — satellitt signalene forsinkes når de passerer 
gjennom atmosfæren. GPS systemet bruker en innebygd modell som kalkulerer en 
gjennomsnittlig forsinkelse og delvis korrigerer denne type feil. 

• Flerveissignal — dette oppstår når GPS signalet reflekteres av objekter som høye bygninger 
eller store klippeoverflater før det når mottakeren. Dette øker tiden signalet trenger for å nå 
frem, og forårsaker derfor feil. 

• Mottaker klokkefeil — mottakerens innebygd klokke er ikke så nøyaktig som atomklokkene 
ombord på GPS satellittene. Derfor kan det være en meget liten tidsberegningsfeil. 

• Bane feil — også kjent som efemeride (astronomisk dagbok) feil, dette er unøyaktigheter i 
satellittens rapporterte plassering. 

• Antall synlig satellitter — jo flere satellitter en GPS mottaker kan se, jo bedre blir 
nøyaktigheten. Bygninger, lende, elektronisk forstyrrelse og av og til kan også tett skog 
blokkere signalmottak, noe som forårsaker posisjonsfeil eller muligens ingen 
posisjonsavlesning i det hele tatt. GPS enheter virker ikke innendørs, under vann eller under 
bakken. 

• Satellitt geometri/skygge — det vises til den relative posisjonen for satellittene til en hver gitt 
tid. Ideell satellittgeometri er når satellittene plasseres med store vinkler i forhold til hverandre. 
Dårlig geometriske resultater blir det når satellittene plasseres på en linje eller i en tett 
gruppering. 

• Bevisst forringelse av satellittsignalet — Selective Availability (SA utvalgt tilgjengelighet) er 
en forsettlig forringelse av signalet som ble pålagt av U S. Departement of Defense. SA hensikt 
var å forhindre at militærmotstandere skulle bruk det meget nøyaktige GPS signalet. 
Amerikanske myndigheter skrudde av SA i mai 2000, noe som vesentlig forbedret 
nøyaktigheten til sivile GPS mottakere. 
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BESTEM DIN POSISJON PÅ TURKARTET 
VED HJELP AV GPS 
Har du en GPS-mottaker med deg når du er på tur, kan du til enhver tid finne ut hvor du er på turkartet. 
GPS-mottakeren angir din posisjon med en nøyaktighet på 10-15 meter.  
For å bruke GPS-mottakeren sammen med turkartet må velge WGS84 som datum, at posisjonen vises i 
UTM og at meter er måleenheten. Bruksanvisningen til GPS-mottakeren forteller deg hvordan du skal gå 
fram. Brukes GPS-mottakeren sammen med en annen type kart, så sjekk datumet for dette kartet. 
Informasjon om datum er ofte angitt i rammeteksten.  
Nå kan du lese av din posisjon i displayet på GPS-mottakeren. Denne kan for eksempel være angitt slik:  
32 V 0310211 
UTM 6523263 

 

32 V angir hvilket sonebelte du er i. UTM angir hvilket datum du har stilt din mottaker på. Tallet 0310211 
angir øst-verdi og tallet 6523263 angir nord-verdi. Øst-verdien står alltid over eller foran nord-verdien. Det 
er de tre midterste tallene, 102 i øst-verdien og 232 i nord-verdien, du benytter videre. 
Øverst og nederst på kartkanten kan du lese av kilometerrutene som angir øst-verdi. Finn tallet 10. På sidene 
av kartet kan du lese kilometerrutene som angir nord-verdi. Finn tallet 23. 10-streken og 23-streken krysser 
hverandre i det nedre venstre hjørne av kilometerruten du befinner deg innenfor.  
Nærmere angivelse innefor denne ruten: Tenk deg en loddrett ti-deling av ruten fra 10-streken mot høyre 
(østover). Anslå hvor verdi 2 ligger. Gjør en vannrett ti-deling av ruten fra 23-streken og oppover 
(nordover). Anslå hvor verdi 2 ligger. Din posisjon er i skjæringspunktet mellom 2 og 2. 
På de fleste GPS-mottakere kan man velge om man vil ha posisjonen i grader, minutter eller sekunder (dvs 
lengde/bredde, engelsk: longitude/latitude), eller om den skal oppgis i UTM (meter). Når man navigerer i 
lufta og på sjøen, bruker man grader og minutter. Kartverkets landkart er basert på UTM, og GPS-
mottakeren må innstilles på UTM. Alle GPS-mottakere har en rekke valgbare referansesystemer, dvs 
"datum". 
Posisjonsangivelsen i eksemplet over inneholder flere tall enn det vi faktisk benytter for å finne posisjonen. 
I UTM-systemet er hele Norge delt opp i sonene 32 til 36. Øst-Finnmark ligger i sone 35 til 36. Sør- og 
Midt-Norge ligger innenfor sone 32 som igjen er delt opp i 32v og 32w. 32v strekker seg til 64 grader nord, 
dvs omtrent til Trondheim. I eksemplet over leser vi 32v og kan fastslå at vi er et sted i Sør-Norge. 
Videre deles hvert sonebelte opp i 100 km-ruten. I eksemplet er 100 km-ruten 03 65. For å finne 100 km-
ruten med øst-verdi 03 må man sjekke kartkanten øverst eller nederst hvor km-rutene er angitt. Ved hver 
tiende rute finner man et forminsket og opphøyd tall foran km-verdien. Følg den samme metoden for å 
bestemme nord-verdien (høyre eller venstre kartkant).  
100 km-ruten 03 65 vi ha 100 km-ruten 04 66 ti mil rett til høyre (øst). Tilsvarende "nabo" i nord vil være 
05 66. 
De neste tallene i posisjonen er 1 og 6. Som tidligere er 1 øst-verdi og 6 nord-verdi. Disse tallene angir ti-
metre. De siste tallene i eksemplet er en-metre, her 1 og 3. På Kartverkets kart i målestokk 1:50 000 er ti-
meter- og en-meter-verdier knapt lesbare. To cm på kartet dekker 1000 meter i terrenget (km-rute).  
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FORKORTELSER GPS 
Engelsk 
Forkortelse 

Norsk 
Forkortelse 

Engelsk betydning Norsk betydning og forklaring 

2D 2D 2-dimensional posotoin 
fix 

Todimensjonal posisjonsbestemmelse 

3D 3D 3-dimensional position 
fix 

Tredimensjonal posisjonsbestemmelse 

ACT  Activate Aktivere ( aktivere en rute ) 
ALT HØD Altitude Høyde/ Høyde over havet 
AVSPD GSSPD Average Speed 

Traveled 
Gjennomsnittshastighet/ Gjennomsnittshastighet siden sist retning 

BRG BRG Bearing Retning/ Kompasskursen fra din posisjon mot et mål ( veipunkt ) 
CMG CMG Course Made Good Kompassretning fra det aktive startspunktet til nåværende posisjon 
COG COG Course Over Ground Kompasskursen en har i forhold til Nordpolen 
CTS CTS Course To Steer Er kursen du skal ha for å komme frem til neste veipunkt 
DGPS DGPS Differential GPS Tilleggutstyr til enkelte GPS mottakere som bruker landbaserte 

radiofyr for posisjonsjustering til GPS mottakeren 
DTK DTK Desired Track Kompasskursen mellom “fra” og “ til” veipunktet 
E / W Ø / V Longitude Lengdegrad. Oppgis i „Ø” på østlig side av o-meridianen og ”V” på 

vestlig side 
EHNOS EGNOS European Geostationary 

Navigation Overlay 
Service 

Samme som WAAS, men europeisk 

ELPSD GTID Elapsed Time Brukt tid/ Timer og minutt siden sist resetting 
EPE EPE Estimated Position 

Error 
Beregnet posisjonsfeil i fot eller meter. Blir reknet ut fra HDOT 

ETA ETA Estimated Time of 
Arrival 

Beregnet klokkeslett for ankomst til målet 

ETE ETE Estimated Time Enroute Beregnet tid igjen til målet 
GPS GPS Global Position System Navnet på det Amerikanske systemet 
Grid Grid Grid Rutenett på karter for å kunne oppgi posisjoner 
MOB MOB Man Over Board Mann over bord er panikkfunksjon du hurtig kan sette inn som et 

veipunkt, og få mottakeren til å aktivere som neste veipunkt I en og 
samme handling 

MSL MSL Mean Sea Level Havflaten ( brukes ved høyde over havet ) 
SOG SOG Speed Over Ground Hastighet i forhold til bakken ( fast grunn ) 
TRIP TRIP Trip Odomerter Trippteller/ Total reiselengde siden sist resetting 
TRK TRK Track Bevegelsesretning relatert til et fast punkt 
TRN SNU Turn / Snu Snur rute slik at start blir mål 
TTIME TTID Trip Timer Tripptid/ Total tid i timer og minutter GPS’en har vært i bevegelse 

siden sist resetting 
UTM UTM Universal Transverse 

Mercator 
Koordinatsystem / Rutenettsystem 

VMG VMG Velocity Made Good Hastigheten du beveger deg i retning mot målet 
WPT WPT Waypoint Spesifikk plassering lagret i mottakerens minne 
WAAS WAAS Widw Area 

Augmentation System 
Korreksjonssignaler til GPSmottakeren. Retter opp slik som 
ionofæriske feil oa. via kommunikasjon-satellitter 

XTE XTE Crosstrack Error Avstanden du vil XTE alarmen skal gå når du kommer vikk fra 
kurslinjen mellom to veipunkter. 

XTK XTK Crosstrack Error Distansen du er ute av i forhold til en bestemt kurs 
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