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DESIGN

KARTOR

Fågelvägen till bättre

KARTOR

Gallra informationen – och glöm Photoshop. Det
är två viktiga steg mot bättre kartor. Men ingenjör
Hans-Otto Mackerle har ﬂer bra tips i bakﬁckan.

Text: Jeroen Wolfers Foto: Stefan Ideberg
Ingångsillustration: Hans-Otto Mackerle illustration: Per Torberger

HANS-OTTO MACKERLE
TITEL : Kartingenjör.
ARBETSPLATS : Ramböll Sverige,

Göteborg.
UTBILDNING : Mät- och karttekniska i

Kristianstad (två år).
FAVORITKARTA : »Den stora och tjocka

och vid det här laget helt sönderlästa
Den stora internationella atlasen från
Rand McNally tryckt av Esselte i ett
antal utgåvor – den sista i slutet på
1980-talet tror jag. Den är en njutning
att titta i och jag skulle väldigt gärna
vilja få tag i en senare utgåva om detta
var möjligt …«
DATOR: Compaq Pentium 4, 1,7 GHz,

512 MB ram.
BILDSKÄRM: IIYAMA MF-8221 E/T

Visionmaster.
RITPLATTA: Summagraﬁcs Microgrid III.
PROGRAM : Autocad 2002 med Map 6
och Point 5.5, M-Color 8.0, Pc Mapper
031105, Arcview 3.2, Arc Gis 8.3, Illustrator 9.0 och 10.0 (på grund av buggar
i 10:an behövs även 9:an), Pagemaker
7.0, Indesign 2.0.

ar du ritat en karta någon gång? Kalkerade du av ett kartblad ur Gula Sidorna? Visst, det fungerar, men hur görs
egentligen riktiga kartor?
CAP&Design träffade kartingenjör Hans-Otto Mackerle
på teknikkonsulten Ramböll i Göteborg. På bord och bänkar
ligger stora utskrifter av allehanda kartmaterial. Ett par
vältummade atlaser står i bokhyllorna och trängs med programpaket till cad- och illustrationsprogram.
– Du ska alltid utgå från någon form av bas till den karta
du vill rita, säger Hans-Otto. Kartunderlaget får du från
Lantmäteriet eller olika kommuner. Lantmäteriet har hela
Sverige digitalt, om du inte vill ha kartorna på papper förstås.
Sverige är kartlagt i olika skalor hos Lantmäteriet, en myndighet
bestående av Statliga lantmäteriverket och de länsvisa lantmäterimyndigheterna. Dessa kartbaser har lite olika ändamål. Översiktskartan, som är anpassad för skala 1:250 000, täcker hela landet i
cirka 20 kartblad.
Går du upp i skala kommer du till Vägkartan i skala 1:100 000
som fokuserar på vägnätet. Den senare bildar underlag till alla bilatlaser och vägkartor som säljs till exempel på bensinmackarna. Går
man upp till 1:50 000 heter kartan Terrängkartan och du får med
ﬂer höjdkurvor, alla mindre vattendrag, stigar, skogsbestånd och så
vidare. Sedan kommer fastighetskartan, den mest detaljerade från
Lantmäteriet och avsedd för skala 1:20 000. Räcker inte det, hittar
du de riktigt storskaliga kartunderlagen hos kommunerna.
Det ﬁnns både vektoriserade och rastrerade kartor. Fördelen
med rasterkartorna är att de lätt kan användas som bakgrund i illustrationer, du behöver inte mycket kartograﬁska eller tekniska förkunskaper och de är ganska billiga. Vektoriserade kartor kostar och
kräver mer av personen och programmen som ska hantera dem.
– Ska du göra snygga kartor är det bara vektorformat som gäller,
säger Hans-Otto. Både vad gäller datamängd, alltså storleken på
ﬁlen, och detaljskärpa är vektorformatet överlägset. Ska du dessutom ändra något i kartan är vektorformatet nödvändigt.
De digitala kartorna kan du köpa i lite olika dataformat, men i
dag är Shape-formatet det vanligaste. Shape-formatet går dock inte
att öppna i vilket program som helst. Två av dem som klarar av formatet är cad-programmen Autocad och Arcview.
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Detaljerad men lugn. Just denna karta skulle innehålla en
väldigt detaljerad kartbakgrund. För att balansera kartan
och inte i onödan behöva lyfta fram det som är verkligt
väsentligt, har Hans-Otto istället gjort kartbakgrunden
kraftigt nertonad och i princip svartvit.
Kladdigt. Ett dåligt exempel med tanke på val av
färger, linjetjocklekar, urval etcetera.

Lugn och ﬁn. Samma karta men med noggrant avvägda färger och linjetjocklekar.

KARTRITARENS FAVORITLÄNKAR
e www.landkartenindex.de
En tysk hemsida som är kartritarens personliga favorit.
Här hittar du länkar till alla möjliga interaktiva väg- och
stadsplanekartor.
e www.locatienet.nl
En mycket bra interaktiv internetkarta. Täcker in hela
Europa.
e www.viamichelin.com
En annan ﬁn interaktiv internetkarta över Europa och USA.
e www.lantmateriet.se
Lantmäteriet som har kartor över hela Sverige. Här kan
du köpa både digitala och tryckta kartor. Hemsidan är lite
ostrukturerad, men du kan hitta rätt mycket här.

Han har några skräckexempel i bokhyllan på
kartor där färgerna fått dominera, och det är
inga små publikationer. Som exempel tar han
en vägatlas publicerad av Motormännens riksorganisation för ett par år sedan. Motorvägarna är
kraftigt röda med tjocka, svarta sidostreck, och
skogspartier är nästan mörkgröna.

Stor för långt avstånd. Ett exempel på orienteringstavla (långt betraktningsavstånd) med noggrant utvalda lugna
färger och rejäl bortselektering från grundkartan (Göteborgs så kallade primärkarta som innehåller allt du kan
tänka dig).

– När du skissar i exempelvis Illustrator utgår
du helt från måtten på ett tänkt papper, säger
Hans-Otto. En ritad linje blir då ett antal millimeter lång. När du är inne i ett kartprogram
däremot jobbar du alltid i ett koordinatsystem.
du skalenligt, vilket
innebär att linjen du ritar kommer att gå från en
punkt på jordytan till en annan och bli skalenligt
precis så lång som det verkliga avståndet mellan
dessa punkter.
Inte nog med det: alla geometriska data
(punkter, linjer, ytor) som hämtas in i programmet
är positionsbestämda. De hamnar därför exakt
där de ska och behöver aldrig manuellt passas in.
– Om jag vill rita något helt nytt, kanske en ny
väg som någon har skissat på en papperskarta,

I KOORDINATSYSTEMET ARBETAR
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då använder jag mig av en ritplatta, säger HansOtto. Då kan jag kalibrera bildskärmen med papperskartan. Genom att sedan föra musen längs
den skissade vägen kan jag föra över den till min
digitala karta med riktiga koordinater.
Men vad ska du som formgivare tänka på om
du vill rita egna kartor? Hans-Otto ger några tips.
– Du måste till att börja med ha ett klart syfte
med kartan. Vad ska den illustrera? Vilken information ska den förmedla? Till vem?
– När du kommit så långt, ﬁnns det framförallt två saker du ska tänka på. Det ena är att du
ska undvika att ha med information som inte
tillför något, det andra att du ska undvika starka
färger.
Hans-Otto menar att bleka pastellfärger är solklart bäst om du vill att kartan ska vara tydlig.

SOM KONTRAST VISAR HAN en annan kartbok,
från Bonniers. Även den kartan har några år på
nacken. Här är färgerna milda, linjerna ﬁna och
detaljerna något färre. Till exempel saknas de sälskyddsområden utanför västkusten som av någon
anledning ﬁck vara kvar i den andra vägatlasen.
Den »bleka« atlasen vinner stort i läsbarhet.
I det digitala kartmaterial du köper från Lantmäteriet eller en kommun kan det ﬁnnas hur
mycket information som helst. Du måste då
kunna sålla. Allt som i sammanhanget saknar
innehållsmässigt eller estetiskt värde för att
din karta ska bli lättläst och intressant ska bort.
Behöver till exempel besökarna till en restaurang
i en storstad få med höjdkurvor på sin karta? Eller,
som i exemplet ovan, behöver en vägkarta ha med
sälskyddsområden utanför kusten?
Ett annat viktigt beslut är vilken skala du ska
ha på underlag för din karta.
– Alla digitala kartunderlag har en tänkt grundskala, säger Hans-Otto. Det är inget som säger att
du måste välja exakt den skalan, men du bör ändå
hålla dig i närheten.

Hans-Otto berättar att han av erfarenhet vet
att du normalt antingen kan dubbla eller halvera
grundskalan, det vill säga att ett kartmaterial
som är anpassat för en skala på 1:100 000 fungerar i intervallet mellan 1:50 000 och 1:200 000.
Går du utanför det ser det inte längre bra ut.
– Sedan hjälper det inte mycket hur du än laborerar med färger och generaliseringar.
Men det ﬁnns undantagsfall, tillägger han. Ett
exempel är kartor som kommer att betraktas från
ett visst avstånd, som på informationsskyltar.
Hur är det då med typsnitten på kartor, ﬁnns
det begränsningar även där?
– Du ska helst använda en sans-serif på kartorna, serifftypsnitt fungerar dåligt vid förminskningar, säger Hans-Otto. Måste du särskilja något
på kartan kan du variera graden en aning, att
använda kursivering går också bra.
Rent graﬁskt har du ett antal variabler att spela
med för att få kartan bra. Dessa är storlek, svärta,
form, färg, riktning och textur.
Att använda färger är det vanligaste sättet att
göra en karta tydlig och framhäva det viktiga.
Hans-Otto visar ett exempel från ett arbete åt Vägverket. Efter noggrant övervägande bestämde sig
Hans-Otto för att göra kartmaterialet i gråskala
och bara färga de aktuella vägavsnitten. Resultatet blev mycket vilsamt för ögat och extremt
lättförståeligt.
Sedan ﬁnns det även ett antal färgkombinationer som är praxis i kartritning.
– Skog eller fält brukar vanligtvis vara gröna,
vattendrag och sjöar är blå och byggnader i någon
slags brun eller röd nyans, säger Hans-Otto. Det
kan bli mycket förvirrat om du tvärt bryter mot
konventionerna, som till exempel i en karta jag
såg över ett bostadsområde där byggnaderna
gjorts ljusblå. Även efter att man hade kopplat

vad det handlade om ville hjärnan ändå se det
som en samling simbassänger.
Faktum är att Lantmäteriet med ﬂera faktiskt
ofta har ett mycket bra och genomtänkt form- och
färgspråk som inte behöver ändras på så mycket.
Storleken på de olika kartkomponenterna kan
du variera för att prioritera. Om städerna markeras med punkter kan viktigare städer ha större
punkter, samma med väglinjer som kan varieras i
grovlek. Att tona områden i samma färg med olika
starka toner ger också en tydlig prioritering.
Geometriska ﬁgurer kan ange olika förekomster på kartan. Du måste dock vara tydlig: kanske
är en teckenförklaring på sin plats? Riktningar
kan du ange streck och textur med raster. Enklast
är dock att arbeta med färg och svärta i grunden.
VILL DU HA INSPIRATION till att skapa kartor kan ett
besök i en kartbutik verkligen ge en kick. Det
ﬁnns många snygga kartor och kartböcker. Det
är också få saker som kittlar fantasin lika mycket
som en snygg världskarta på väggen eller en jordglob i bokhyllan.
Även antikbodarna kan besökas på jakt efter
gamla kartor och sjökort. Kom bara ihåg att kartorna kanske var snyggare förr, men de var deﬁnitivt inte bättre.
Även om Sverige internationellt sett gör ganska
bra ifrån sig är de verkliga föredömena Schweiz
och Tjeckien. Där ﬁnns en långvarig tradition av
stort kartograﬁskt kunnande, som den nya tekniken inte har satt sig över. Resultatet är många
mycket vackra och informativa kartor.
Ett annat sätt är att läsa kartböcker, kolla på
stan eller kika på lokalkartan i väntkuren till
bussen. Har du tid bjuder antikvariat, turistinformationen eller telefonkatalogen andra alternativ. Var hittar du din egen favoritkarta? ■

DET ÄR SVÅRT ATT AVBILDA JORDEN
Jordens form gör den svår att avbilda på ett platt papper.
Hur du än gör blir proportionerna gärna fel.
För att komma runt problemet använder sig kartritarna av
olika projektioner. Till de vanligaste hör Gauss-Krügers och
Mercators projektioner.
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Om jorden är en pingisboll är jordytan en ballong som någon trätt på bollen. Vill du göra en platt karta av jordytan
måste du först skära upp den, till exempel från pol till pol.
När du sedan drar ut den för att bli platt och fyrkantig,
kommer allt norr och söder om ekvatorn att skevas och bli
oproportionerligt stort. Läs mer på www.lantmateriet.se.
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Gauss-Krüger (Transversal
Mercator): en tänkt cylinder
träs kring jorden från sidan.
En lampa i jordens centrum
lyser genom jorden och
jordytan kalkeras på cylindern. Blir mest rätt längs
med nollmeridianen.

Mercator (Normal Mercator): en tänkt cylinder träs
kring jorden rakt ovanifrån.
En lampa i jordens centrum
lyser genom jorden och
jordytan kalkeras på cylindern. Blir mest rätt längs
med ekvatorn.

SÅ GÖRS EN KARTA
De kartor som ritas upp av Hans-Otto Mackerle tjänar många gånger som beslutsunderlag för
politiker och beslutsfattare. Han får oftast informationen från Lantmäteriet och kommunen.
Kartritare som Hans-Otto har en hel uppsättning med speciella program till sin hjälp när
kartorna bearbetas i datorn. En stor del av arbetet görs i cad-program (cad: Computer Aided
Design) som Arcview och Arcmap. Dessutom använder han ett svenskproducerat program
med namnet Pc Mapper. Det är ett program där han kan öppna de vektorbaserade kartorna
och därefter manipulera dem lager för lager.
Dessutom ﬁnns texterna till alla namn på kartan deﬁnierade i olika stilmallar, inte helt

olika dem du hittar i Word. Ska alltså utseendet på alla stora städer som Göteborg, Malmö och
Stockholm ändras, räcker det att gå in i stilmallarna och göra en förändring. Det ﬁnns också
fördeﬁnierade ritverktyg och penslar i programmet. Att rita en ny snutt motorväg handlar
teoretiskt sett alltså bara om att välja rätt pensel och att med beziérkurvor rita upp den.
Ur cad- och kartprogrammen genereras sedan postscriptﬁler. Oftast tar Hans-Otto in dem i
Illustrator för att komplettera dem med till exempel speciella norrpilar, symboler, logotyper och
andra detaljer som Illustrator är bättre lämpat för. Om det handlar om sätta ihop ﬂera kartor
och kanske även bilder och texter, använder han även Pagemaker eller Indesign.

Med Autocad bearbetar Hans-Otto Mackerle en kommunal primärkarta. Arbetet
handlar om att välja bort onödig information, lägga in nya detaljer och skapa ytor
för allt han vill ha färglagt.

Själva kartbilden färdigställer Hans-Otto
i Illustrator. Här lägger han in särskilda
symboler, eventuella informationstexter
och även karttexter om de ska ligga
riktigt snyggt.

Nästa steg är att med M-Color deﬁniera
färger och linjetjocklekar och därefter
generera en postscriptﬁl.

Oftast använder han Pagemaker eller
Indesign till det avslutande layoutarbetet.
För att få bättre koll på tryckoriginalet,
lägger han också in sådant som skalstock,
norrpil, loggor och teckenförklaring, om
han inte redan gjort detta i Illustrator.
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