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SÅ HÄR VISAR KARTAN VAD SOM INTE FÅR BETRÄDAS/PASSERAS
•
•

•
•
•

•

Allt olivgrönt på kartan: Tomtmark och rabatter (1)
Allt mörkgrönt på kartan: Häckar och buskage. Det är kartan som bestämmer var man får
springa. Även om det i terrängen ser passerbart ut, så är det som är ritat mörkgrönt alltid
förbjudet att passera. För att uppmärksamma löpare på vissa otydliga häckar/buskar har de
snitslats i terrängen med blå/gula band. (2)
Alla tjocka svarta streck på kartan: Opasserbara murar och staket. (3)
Violetta ytor på kartan: Uteservering och avspärrningar för gatuarbeten. (4)
Tjocka (1 mm) violetta streck på kartan: Markerar gräns förbjuden att passsera. Markeras i
terrängen med blå/gula band, dragna en bit över marken, eller liggande på marken. (5)
(På vissa ställen finns violett rutmönster på ena eller båda sidorna av det tjocka violetta
strecket, för att göra opasserbarheten extra tydlig på kartan.)
Dessutom finns det violett rutmönster som markerar förbjudet område. Där gränsen för det
förbjudna området är otydlig (till exempel mitt på en gräsyta) markerar heldragen tunn violett
konturlinje kanten på det förbjudna området. Konturlinjen är i terrängen snitslad med blå/gula
band.

GENERELLT OM KARTRITNINGEN
För att göra den detaljerade sprintkartan så läsbar som möjligt är …
•
•

•

… alla trottoarkanter inte redovisade med kantlinjer.
… opasserbara häckar, murar och staket mot tomtmark (som ju i sig är förbjudna att beträda)
oftast utelämnade. Det finns undantag. Det kan exempelvis vara om häck- eller stakethörn
används som kontrollpunkter.
Smala passager har överdrivits så att de ser betydligt bredare ut på kartan än de är i
verkligheten.

LOKALT TECKEN
Svart kryss används för:
•
•

Klätterställning som man behöver väja för. Däremot redovisas inte gungställningar som det
bara är att springa rakt igenom.
Tillfälliga konstruktioner som placerats i terrängen för att utgöra kontrollpunkter.

MERIDIANER
De magnetiska nordlinjerna har blå färg.
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