
Kalmar Maritime Academy 

 
 

Sjökaptensprogrammet 

Grundstötning? 
En kvalitativ undersökning om sjökortets tillförlitlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Kärnebro 

 
Examensarbete 7.5 hp Handledare: Fredrik Hjort 
Högskolan i Kalmar Sjöfartshögskolan 
Sjökaptensprogrammet Vårterminen 2008 

  

 

 



 

 

2 

HÖGSKOLAN I KALMAR  
Sjöfartshögskolan 
 
Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet  
 
Arbetets art:  Examensarbete, 7.5 hp 
 
Titel:  Grundstötning 
 
 
Författare:  Per Kärnebro 
 
 
Handledare:  Fredrik Hjort 
 
ABSTRAKT 

Arbetet handlar om sjömätning, både hur det går till i dag och hur det gick till förr. Jag har 
också forskat i alternativa metoder som skulle kunna komplettera konventionell sjömätning.  
Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur många oupptäckta grund det finns kvar i den 
Svenska skärgården.  
Metoden för att få fram bra och trovärdiga uppgifter har varit att intervjua personer som på ett 
eller annat sätt sysslar med sjömätning. För att kunna beskriva sjömätningens historia har jag 
tagit hjälp av litteratur. 
Resultatet av min undersökning är att sjökortet i huvudsak stämmer någorlunda med 
verkligheten. Det finns dock vissa undantag, ofta stämmer sjökortet sämre i skärgårdar där få 
yrkesfartyg opererar.   
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ABSTRACT 
This essay is about hydrography, I will investigate how it is done, both today and from a 
historic perspective. I have also done some research in alternative methods that may complete 
conventional hydrography. The purpose with this essay was to investigate how many 
unknown dangerous shoals there is left in the Swedish archipelago.  
The method to receive good and trustworthy information has been to do some interviews to 
people that in one way or another are practising hydrography.    
To be able to describe the history of hydrography I have had some literature as an aid.  
The result of my investigation is that the nautical chart is mainly comparable to the reality; 
however, there are some exceptions. The nautical charts is often less reliable in archipelagos 
were professional shipping is unusual.  
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Förkortningar, ordlista 

 
GPS - Global Position System, ett satellitbaserat positionssystem, i  

  vardagligt tal även mottagaren som tar emot signalerna. 

 

DGPS - Differentiell GPS, en GPS-mottagare som även använder land- 

  stationer för att få ännu noggrannare positionsinformation.  

 

SONAR - Sound Navigation And Ranging, en apparat som släpps ner i  

  vattnet och släpas efter båten. En sonar fungerar som ett ekolod 

  men upptäcker föremål på sidan istället för själva botten. 

 

Sjökortsplotter - Ett navigationshjälpmedel; Skärm med i inbyggd

  GPS som visar båtens position direkt på skärmen.

  En GPS-antenn finns antingen inbyggd eller 

  extern. 

 

Ekolod  - Elektroniskt hjälpmedel som automatiskt mäter 

   bottendjupet genom att skicka ljudpulser mot  

   botten.  

    

Multibeamekolod - Ett ekolod som skickar fler ljudpulser samtidigt mot  

   botten. Då kan större del av botten mätas.  

 

Parallellodning  - När flera båtar går sida vid sida och kontinuerligt  

   mäter djup 

 

Ekogram  - Ett slags protokoll över alla djup som har registrerats 

under en viss tid. Presenteras ofta som en graf, vars 

form motsvarar bottentopografin 
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Stjärnlodning - En form av mätningssystem bygger på att man  

   mäter vattendjup och låter båten gå i kurser som till 

   sist liknar en stjärna.                  

 

Bränning  - Ett grund som ligger ungefär i vattenytan. Ofta en  

   sten eller klippa. 

 

Prick  - Typ av sjömärke, en stor flytande cylinder som ofta 
   varnar för grund och andra faror 
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1.  Inledning 
 
I denna uppsats ska jag försöka förklara hur de svenska vattnen är sjömätta i sin helhet. För att 

göra det på bästa sätt kommer jag i kronologisk ordning att beskriva de olika metoderna för 

sjömätning. Jag kommer också att förklara varför vissa områden har mätts oftare än andra. 

Anledningen till att jag vill skriva detta arbete är främst med åtanke på fritidstrafiken i 

Sverige, då jag under arbetets gång fått reda på att de allra flesta sjövägar där yrkestrafik 

befinner sig är mycket säkra. Med yrkessjöfart menar jag både handelssjöfart, men också 

annan yrkestrafik i form av t.ex. isbrytare, offshorefartyg och skärgårdsbåtar.  

Då GPS-mottagaren nu slagit igenom på bred front samtidigt som datorerna hela tiden 

utvecklas har många redan nu någon form av sjökortsplotter i sin båt. Antingen en GPS 

kopplad till en laptop eller en plotter med inbyggd GPS. Detta innebär att navigationen har 

förändrats drastiskt, ofta till det bättre (men även ibland till det sämre). När den nya tekniken 

är här, ger sig många fritidsseglare ut i skärgårdar där det är dåligt med sjömärken och ibland 

kan det vara besvärligt att navigera på traditionellt sätt, där det finns många skär och småöar 

och även många förrädiska grund. Då kan sjökortsplottern vara till stor hjälp om man 

använder den med förnuft. Problemet är bara, att det ofta är i dessa vatten som sjömätningen 

är som äldst och då kan många grund fattas på sjökortet. 

 

Nedan följer några frågeställningar jag ska försöka besvara i uppsatsen. 

1. Hur många oupptäckta farliga grund finns det kvar i den svenska skärgården? 

2. Om sjökorten är så omoderna och opålitliga, borde inte de sämst uppmätta vattnen 

mätas om med moderna metoder? Datorutvecklingen går ju ständigt framåt, så mer 

och mer data kan lagras snabbare. Utrustningen (såsom ekolod, DGPS, sonar och 

datorer) blir mer och mer sofistikerad. Behöver det verkligen bli så dyrt? 

3. Är noggrannheten verkligen så dålig att vattnen behöver mätas om. Hur vanligt är det 

att djupförhållanden ändrar sig? Hur noggrant blev positionerna fastställda ”förr i 

tiden”? 

4. Naturligtvis sjömäts det även en hel del idag. Hur stora delar av vattnen är sjömätta 

med moderna metoder? Då menar jag allt från då ekolodet började användas till 

nutidens sätt att sjömäta. 

 

Idén till detta arbete fick jag efter att ha testat hur enkelt och bekvämt det är att ha hjälp av en 

sjökortsplotter, alternativt en bärbar dator med sjökortsprogram, när man navigerar i kustnära 



 

 

8 

vatten. Många gånger har jag fått höra att trots att noggrannheten på dagens GPS:er ofta är på 

några få meter när, så baserar sig fortfarande sjökorten i apparaterna ombord på gamla 

djupuppgifter, ofta från den tiden då ekolodet ännu inte var uppfunnet. Varje gång jag letar 

information på Internet eller frågar en säljare, blir jag påmind om att navigera med 

försiktighet och att använda GPS:en endast som ett navigationshjälpmedel.  

Därför har jag bestämt mig för att skriva just om detta ”problem”. Visst håller jag med om att 

man inte kan stirra sig blind på en datorskärm när man navigerar. Jag känner väl till de 

felkällor som kan förkomma med GPS:en, men inte desto mindre vill jag ändå att sjökortet 

ska stämma överens med verkligheten så bra som möjligt. Därför ska jag forska i 

sjömätningar och sjökortsframställning.  Även om bottnarna på många platser endast är 

handlodade, kanske inte sjökorten är så dåliga som många vill få oss fritidsseglare att tro. 

Dessutom uppdateras ju även sjökorten (förhoppningsvis) kontinuerligt varje gång någon går 

på en okänd sten eller när modern sjömätning har ägt rum.  

 

1.1 Teori 
 
Innan jag påbörjade arbetet visste jag att vissa vatten var dåligt mätta, men inte så mycket som 

50 % eller över.1 Jag har själv seglat längs ostkusten en hel del. Och då GPS-mottagaren slog 

igenom på bred front har jag jämfört sjökort med position, och har då tyckt att sjökorten ofta 

stämmer väl med GPS:en.  

Sedan tror jag att man bör skilja på olika områden i Sverige. Vissa områden har en stor 

skärgård, och där är det naturligt att det är sämre mätt. Med många öar och skär blir 

sjömätningsarbetet mer arbetsamt. Ofta förekommer i dessa områden många ”lömska” grund 

på tillsynes öppna vatten.  

Andra områden tror jag har mer pålitliga sjökort, helt enkelt för att det finns färre grund.  

Eftersom jag är intresserad av att rätta mina sjökort, har jag också läst mycket ”Underrättelser 

för sjöfarande”, den svenska versionen där alla ändringar i sjökorten står. Visst anträffas en 

del nyupptäckta bränningar, men ganska sällan och då ofta i smala sund nära stranden. Dock 

slogs min teori delvis omkull, när jag började forska i ämnet. En skärgårdsskeppare som 

trafikerar områden i Stockholm hade en sommar upptäckt nio grund under två meter.  

 

 
1Enligt Sjöfartsverket 
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2 Metod 

2.1  Internet 

Efter att ha gjort en genomgång av materiel på Internet kan jag konstatera att det finns en hel 

del bra hemsidor, där det finns en stor mängd information om moderna mätmetoder. 

Det historiska perspektivet står det mycket lite om. Sen är det många sidor som bara ”skrapar 

på ytan” och ger i stort sett sådan information jag redan vet.   

 

2.2  Litteratur 

Hos biblioteken har det gått bra. Jag har haft stor användning av två mycket intressanta 

böcker, ”Bland grynnor och elektroner” och ”Sjömätning av grunda skärgårdsområden med 

flygbildsteknik”.  Informationen om gamla metoder för sjömätning har jag främst fått från 

dessa böcker.  

Som stöd när jag skrivit själva uppsatsen har jag haft en bok som heter ”Att skriva en bra 

uppsats” 

 

2.3  Intervjuer 

För att få möjlighet att fördjupa mig inom ämnet sjömätning har jag också tagit kontakt med 

olika mätföretag i landet. Ett nästintill måste, borde vara att få Sjöfartsverkets syn på det hela, 

både för att få reda på vad de kan om historik och lagar, men även tillvägagångssättet vid 

sjömätning. Dessutom är det ju de som framställer alla Sveriges ordinarie sjökort, och de har 

också databaser för Sveriges vatten. Det är nämligen så att det finns mycket fler djupuppgifter 

än de som står i sjökorten. Jag har även gjort en intervju med det företag som gör flest 

sjömätningar i Sverige. Detta är nämligen Marin Mätteknik AB som är lokaliserat till 

Göteborg. Här fick jag främst information om hur modern sjömätning går till och hur de ser 

på problemet med okända grund och bränningar.   

Under arbetets gång fick jag ett bra tips om att Lars Granath (författaren till boken om 

flygfotografering) numera driver ett företag med en revolutionerande idé om hur man hitta 

grund effektivast. Han framställer noggranna specialkort i skala 1:10000 över attraktiva 

skärgårdar runt Sverige nästan enbart genom att granska flygbilder.  

Det kändes som ett måste att får en intervju med honom också. Om inte annat för att få en 

mängd uppgifter från 1977 (året då boken skrevs) uppdaterade och jag blev glad att Lars 

Granath fortfarande fanns ”tillgänglig”.  
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Intervjumallarna har jag arbetat fram genom att läsa på om företaget de intervjuade 

personerna representerar, och frågorna baserar sig på den ursprungliga frågeställningen i mitt 

arbete. I Lars Granaths intervju har det varit lättare att komma med bra frågor, men i de två 

andra intervjuerna har frågorna mest handlat om information som ligger till grund för den 

ursprungliga frågeställningen. Det har till exempel handlat om tekniska frågor angående 

metoder och utrustning då och nu.  

 

Typen av intervju har varit förhållandevis informell. Jag har haft ett tiotal frågor med mig, 

men intervjuerna har inte styrts helt utifrån dessa, utan det har blivit som ett samtal där den/de 

intervjuade även har berättat utifrån ibland lite andra aspekter, och under tiden har jag kommit 

med följdfrågor. Jag gjorde även en improviserad intervju i slutskedet av arbetet med 

uppsatsen. Denna gång intervjuade jag en skeppare på Blidösundsbolaget. Han trafikerar 

vattnen som få andra yrkesfartyg trafikerar och hittar ”nya” grund varje år. 

 

I själva avhandlingen jag gjort visade det sig att jag fick allra mest användning av de två 

böcker jag lånat. Därifrån har jag tagit information till mer än halva min avhandling, däremot 

har intervjuerna gett mig förståelse för problemet och gjort att jag kunnat skriva en bra 

inledning och diskussion. 

 

Jag anser att ett mycket bra tillvägagångssätt att dokumentera en intervju är att spela in 

samtalet och detta gick utmärkt i de flesta fall. Den allra bästa dokumenteringen fick jag från 

en telefonintervju. Med hjälp av mobiltelefonen spelade jag in samtalet direkt i mobilen. Jag 

såg heller ingen nackdel med att intervjua någon på telefon, utom möjligen den att det kan 

vara av viss betydelse att kunna se bilder, utrustning eller arbetssätt på dennes arbetsplats.  

 

2.4  Avgränsningar 

Tanken är att jag i detta arbete ska studera de olika mätmetoderna och jämföra gammalt med 

modernt. För att svara på vissa av frågorna ovan måste jag ställa behovet av noggrannare 

sjökort i relation till kostnaderna för nya kompletta sjömätningar.  

Jag tänker inte gå in djupare på gamla metoder, som att ta positioner eller djupdata till 

sjömätningarna. Inte heller kommer jag att fördjupa mig i datainsamling ombord på moderna 
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sjömätningsfartyg, eller tekniska termer angående olika typer av mer eller mindre 

sofistikerade ekolod.  

Främst kommer jag att hålla mig inom Sveriges territorialvatten. 

 

2.5  Etiska ställningstaganden 

Eftersom jag läst att alla de intervjuade personerna lika gärna kan vara anonyma övervägde 

jag detta alternativ. Men eftersom jag skickat arbetet till alla intervjuade och att de godkänt 

detta, ser jag ingen anledning att inte skriva ut namnen. 

 
3 Bakgrund 
I det här kapitlet redovisas hur sjömätning går till både nu och då. Det blir också ett kapitel 

om flygfotografering 

 
3.1 Sjömätning förr 

3.1.1 Före modern tid 

Många grund har genom åren undgått att bli upptäckta av sjömätare och istället har fartyg gått 

på grund där. Ibland har grundet till och med fått sitt namn efter fartyget som gick på, och 

som exempel kan nämnas Bellonagrundet och Almagrundet. 

 

Dagens sjökort är en produkt som del för del har förbättrats efterhand då mätmetoderna blivit 

bättre. Men basmaterialet är fortfarande framställt med mycket primitiva metoder från tiden 

innan ekolodet hade uppfunnits. 

Stockholms skärgård började för första gången sjömätas på 1600-talet. Carl Gripenheim 

ägnade stora delar av sitt liv åt sjömätning. I slutet av 1600-talet avled han, men då hade han 

lämnat ett bra material efter sig och år 1698 blev kartan klar. Än så länge var ytterskärgården 

bara halvmånformade symboler, för att försöka skydda Stockholm mot fiender.  

På den tiden bestod sjökortet endast av land ovan ytan, alltså inga djupsiffror eller grund.  

 

På 1700-talet verkade lotsen Petter Gedda för att även försöka återge vissa djupsiffror och 

grynnor. Till sin hjälp tog han erfarna lotsar och andra som var väl förtrogna med skärgården.  

Då gjordes lodningarna från segel- eller roddbåtar. Djupsiffror placerades ut där man tyckte 

det behövdes, aldrig utanför stora farleder. Avstånd kunde i roddbåtarna mätas i antal årtag 
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och positionen bestämdes genom kompasspejlingar mot land. Dock var inte öarnas 

strandlinjer ordentligt inmätta och då kunde inte heller djupsiffrorna bli särskilt noggrant 

positionerade. Mätmetoden man använde kallades stjärnlodning då med en känd punkt i 

centrum. Ett arbete påbörjades då med att på ett bättre sätt noga mäta in utgångspositioner 

som uddar och vikar. Då gick det genom att ta noggranna kompassbäringar till dessa att få 

bättre slutresultat.  

 

Stjärnlodning användes ända fram till år 1860. Men trots förbättringar efterhand var 

strandkonturerna ofta felaktiga mellan de specifika landmärkena och ju längre bort man kom 

från land desto större blev felet. 

Mot slutet av 1800-talet fick sjömätarna uppgraderad utrustning. Istället för segel- och 

roddbåtar fick man tillgång till ångslupar och bättre instrument. Då började man loda på 

parallella kurser. 

Även om detta då ansågs som en revolution (sjömätningens dåvarande chef tyckte att 

Stockholms skärgård aldrig skulle behöva mätas om) fanns det fortfarande alltför många 

okända grund kvar. Ett av dessa grund, som låg mitt i Dalaröleden, körde för övrigt det tyska 

flaggskeppet Kaiser Wilhelm II på år 1905. 

 

3.1.2 Efter ekolodet 

År 1930 installerades det första ekolodet i Sverige, och det var på sjömätningsfartyget Falken. 

År 1943 fanns ekolodet på fyra fartyg och i tio mätbåtar. Då, innan ekolodet kunde registrera 

djupen på papper, gick det åt en man till att ständigt läsa av djupet utefter en lång sträcka. 

Förståeligt nog hände det ofta att denne slumrade till, så djupen blev fel till dess att bisittaren 

väckte honom.  

Det var också på 30-talet som man för första gången tog hjälp av flygbilder för att rita upp 

landkonturerna. Sedan dess har flygbilder varit oumbärliga för sjökartograferna, både i 

kartritningsarbetet och vid de praktiska mätningarna, vilket kommer att visas senare i 

uppsatsen.  

Cirka 20 år senare kom ekolodet med skrivare och då började man också med parallellodning, 

vilket effektiviserade arbetet. År 1977 startade den första länkutrustade krattan, det vill säga 

flera båtar som gick parallellt, med ett moderfartyg i mitten och ekolodsdata som 

kontinuerligt skickades till moderfartyget från alla slavbåtar. År 1994 kördes den sista 

krattmätningen i Sverige. Den metoden ansågs ge för dålig information och man fick ingen 

heltäckande bild av bottnen. Då började man istället att använda s.k. Multibeamekolod så man 
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i princip fick heltäckande bottentopografi och dessutom kunde man mäta ett brett stråk under 

fartyget.  

Detta används fortfarande idag.  

 

3.1.3 Vidareutveckling av positionsbestämning 

På 1920-talet började man bygga radiofyrar som man med en radiopejl kunde mäta riktningen 

till, och med två riktningar få en position. Systemet byggdes ut och år 1949 omfattade 

systemet 25 radiofyrar. Då uppgick instrumentnoggrannheten till mellan 0,1 och 0,05 grader 

eller 0,3 grader när signalen passerade från land till vatten. Detta innebar att felet kunde bli så 

stort som ±600 meter på 100 distansminuters avstånd. Radiopejlingen var dock en klar 

förbättring jämfört med astronavigationen, som man hade använt tidigare.  

 

Samtidigt som radiopejlingen användes, hade man i USA också kommit på att det även gick 

att mäta avståndet till en sändare, eftersom man kände till radiovågens utbredningshastighet 

och tiden då signalen skickades. Man gjorde många lyckade försök och i Sverige blev man 

snabbt intresserad av det som skulle kallas Decca-systemet. I Sverige fungerade dock inte 

systemet så bra som utlovat. Förklaringen var bland annat att sändarstationerna var 

felplacerade. Därför krävdes det mycket justeringar innan noggrannheten blev 

tillfredställande. Man hade även problem med fasvridningar på kedjan och detta kunde uppstå 

när strömmen till stationen förändrades t.ex. när det regnade kraftigt eller då någon kokade 

kaffe på samma kabel i närheten. Felet kunde emellertid korrigeras från kända positioner, men 

på den tiden tog det alltför lång tid att kontakta landstationen, eftersom telefonnätet ännu inte 

var automatiserat.  Ett annat problem var att signalens hastighet inte alls var konstant, 

speciellt inte över land.  

Av någon anledning var de tre första stationerna inte placerade vid kusten, utan en i låg Fårbo 

norr om Oskarshamn 10 km från havet, en annan låg i Skedshult mitt i Småland och en tredje 

låg i Tystberga, nordost om Norrköping, en bra bit från kusten. Sverige är ett relativt kuperat 

land med berg, skogar och bebyggelse om vartannat och eftersom stationerna låg som de 

gjorde blev felen stora.  

 

Lyckligtvis var sändarstationerna mobila, även om det krävdes två av de största lastbilarna i 

Småland för att flytta dessa. Detta gjordes redan efter fyra år, dvs. år 1951, då stationerna 

flyttades till Gävlebukten. Denna gång placerade man stationerna alldeles intill vattnet på öar 

eller uddar långt ute i havsbandet. Då blev noggrannheten bättre och man mätte sträckan 
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mellan Gävle och Hudiksvall i fyra år. Därefter flyttades stationerna successivt norrut ända till 

år 1962, då de portabla stationerna såldes. Decca hade dock kommit för att stanna och man 

hade redan börjat arbetet med att bygga ut ett fast system, som täckte hela Sveriges kust med 

den sista kedjan färdigställd år 1967. Då var även stora delar av Europas kuster täckta av 

Decca systemet. Även om den tekniska utvecklingen gick framåt med väldig fart gick det inte 

att få Deccasystemet noggrannare. Sverige var ett föregångsland i teknik och hade många 

kunniga tekniker som ständigt modifierade positionsutrustning. En handfull andra 

landbaserade system gjorde successivt noggrannheten bättre och redan år 1960 hade systemet 

Hydroist ”gått om” Decca.  

Alla landsystem hade den avgörande nackdelen att bara kunna mäta ett begränsat avstånd från 

sändaren och därför kunde man inte få noggrannare positioner på grund och kassunfyrar ute 

till havs. Detta löste emellertid USA genom att skicka upp satelliter till det som skulle bli 

Transitsystemet, föregångaren till GPS. År 1979 började de första fartygen få transitmottagare 

ombord, år 1993 blev GPS tillgängligt för civila och sedan dess har noggrannheten ständigt 

ökat och konkurrerat ut alla landbaserade system. År 1996 kom DGPS, vilken innebar att man 

kunde korrigera GPS-signalen från en landstation och på så sätt få en noggrannhet på någon 

meter. Idag använder alla sjömätare DGPS.  

 

3.1.4 Uppdatering av Stockholm ytterskärgård 

I slutet av 70-talet, strax efter att Lars Granath gjort sina första flygbildsförsök, bestämde sig 

Sjöfartsverket för att göra en total överhalning av Stockholms yttre skärgård. Med hjälp av 

flygbilder rättade de positionerna på alla strandlinjer och skär. Några av Sjöfartsverkets 

kartografer letade tillsammans med Lars Granath grund ”tills ögonen blödde”. Ingen räknade 

exakt hur många grund som hittades, men Lars Granaths uppskattning är ca 5000 stycken. 

Därtill upptäcktes 1500 grund i samband med försöksflygningarna över Rödlöga och Nämdö.   

 

3.2 Sjömätning idag 
 
3.2.1 Internationell Standard 

Alla personer som bedriver sjömätning idag måste känna till den standard för sjömätning som 

kallas S-44. Den ges ut av International Hydrographic Organization och dokumentet kan i sin 

helhet beställas eller laddas ner från Internet. Dokumentet innehåller bland annat information 

om de mätningsmetoder som används. Men det viktigaste med dokumentet är 

noggrannhetskraven, när man ska sjömäta. Det finns fem olika ”orders”, dvs. krav på hur 
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noggrant man vill ha mätt; Exclusive order, Special order, Order 1, Order 2 och Order 3. 

Tabellen nedan förklarar dessa ”ordrar” närmare. 

Horisontella noggrannheter på objekt går att fastställa direkt för varje order, men 

djupnoggrannheten räknas ut med en formel och är beroende av djupet. En ”sämre” order 

genomförs på större djup och därför skriver jag referensdjupet som jag lagt in i formeln och 

skriver in djupfelet direkt i tabelltexten. Alla siffror är i meter: 

 

 Exlusive  Special 1 2 3 
Nautiska 
objekt  

1,0 1,0 2,0 2,0 5,0 

Referensdjup  
 
Horisontell 
noggrannhet 
Djup- 
noggrannhet 

3  
 
2,0 
 
0,15 
 

3 
 
2,0 
 
0,25 

6 
 
5,0 +5 % av 
djupet 
0,51 

10 
 
20 + 5 % av 
djupet 
0,51 

120 
 
150 + 5 % av 
djupet 
1,6 

 
 

3.2.2 Lagen 

I nuläget finns lagen 1993:1742 om skydd för landskapsinformation §1-13 och  förordningen 

1993:1745 om skydd för landskapsinformation §1-13 (se länk i källförteckningen). Denna 

lagtext förbjuder allmänheten dels från att själv sjömäta utan tillstånd, dels att ta del av 

databaser som Sjöfartsverket, Marin mätteknik eller någon annan aktör sammanställt. 

Undantag gäller för insjöar och vattendrag. 

Det är försvaret som delar ut tillstånd att få sjömäta. Anledningen är att försvaret skulle kunna 

ha intresse av att sjöbotten delvis hålls hemlig. Då syftar jag på att fiendeland skulle kunna 

anfalla Sverige och hur viktigt det då är att hålla vissa bottenområden hemliga.  

Dock har Försvarsmakten i efterhand lättat på tillstånden och numera har ett drygt tiotal 

företag och firmor fått tillstånd att mäta och idag är det ingen som får avslag när de söker. 

Dock måste fortfarande alla databaser hållas hemliga, vilket alla jag intervjuat tycker är 

onödigt.  

I framtiden ser det enligt person A från Sjöfartsverket ut som om lagen skulle kunna lättas 

ännu mer eller helt avskaffas. 
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3.2.3 Tillvägagångssätt 

Innan man börjar sjömäta måste man ta reda på aktuellt vattenstånd i området. Detta görs från 

olika landstationer, men kan i framtiden kanske göras direkt ombord med hjälp av GPS. 

Metoden är ofta att man kör båten långsamt, 8-9 knop. Autopiloten styr en exakt kurs. Detta 

ger ett sjömätt stråk som är ungefär lika brett som 7,5 gånger det aktuella djupet. Om bottnen 

är kuperad eller sluttar blir bredden mindre.  

När fartyget har tillryggalagt hela stråket vänder det och kör kontrakurs. Man har alltid ca 50 

% överlappning men om objekt eller berg har varit i vägen kan det bli mer.  

Om det är mycket öar och/eller grundområden i ett område, tar det alltid mycket längre tid att 

sjömäta. Då måste man använda de mindre båtarna och köra långsammare.    

 

3.2.4 Utrustning 

Vid sjömätning idag är de viktigaste instrumenten ekolod och differentiell GPS. När 

Sjöfartsverket och Marin mätteknik sjömäter använder de multibeamekolod och i vissa fall 

även sonar och ett bottenpenetrerande ekolod.  

Till detta måste man ha stor datorkraft. Dels registreras en mycket stor mängd data i form av 

djup- och positionssiffror, dels måste datorn kontinuerligt räkna ut positionen av alla 

djupregistreringar, och detta kan handla om flera hundra positioner per sekund. Det beror på 

att ljudpulserna går ut i många olika vinklar och träffar bottnen på många olika positioner. (se 

bild i bilagor) 

För att få så noggrant djup som möjligt är det nödvändigt att bestämma ljudets hastighet 

genom vattnet just på det aktuella djupet. Ljudhastigheten beror också på vattnets salinitet, 

temperatur och densitet.  

Den exakta ljudhastigheten bestäms därför med hjälp av en sond. Denna sänks ner till det 

maximala djupet i området, sedan sänder man iväg en ljuspuls upp mot fartygets skrov. Där 

sitter en sensor som registrerar hur lång tid det tagit för ljudet att komma upp. Då man vet 

sträckan som ljudet gått och tiden det tagit, räknar en dator ut ljudhastigheten.   

Om det dessutom är betydande sjögång finns ytterligare en dator som får signaler från 

sensorer som registrerar rörelser, och sedan kompenseras dessa så att sjömätning kan bedrivas 

även då. 

 

3.2.5 Sjömätningens budget 

Sjöfartsverket får inga medel av staten till sjömätning, utan denna finansieras genom 

handelsfartygens avgifter. Som exempel kan nämnas att man år 2007 fick in 64 miljoner 
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kronor. Dessa pengar går då till sjömätningen, från det att djupdatan plockas in, till dess att 

dessa läggs in i djupdatabasen hos Sjöfartsverket. Sjökortsframställningen är alltså inte 

inräknad. Normalt brukar det bli ännu mindre pengar, år 2008 ska man till exempel inte längre 

använda isbrytaren Ale till sjömätning, och då går anslagen ner. Ett genomsnittligt år skulle 

Bengt Holmstrand, från Sjöfartsverket uppskatta summan till strax under 60 miljoner kronor.   

Vissa år lyckas man därför inte mäta så mycket som målen anger: 

Sjöfartsverket ska år 2014 enligt en internationell standard ha sjömätt 57 000 km² vatten 

vilket innebär ca 4 400 km²/år. År 2004 mättes 4 400 km², år 2005 mättes 1 900 km² samt år 

2006 1100 km². Av de vatten som sjömättes år 2006 avsåg cirka 610 km² konceptet Säkra 

Sjövägar. Med ”säkra sjövägar” menas att de mest trafikerade områdena (korridorerna) ute till 

havs ska ha varit mätta till år 2014. De ingår alltså i det 57000 km2 stora området ovan.  

Sammanfattningsvis kan man säga att om Sjöfartsverket ska kunna mäta större områden per 

år, måste de få en större budget.   

 

3.3 Alternativa mätmetoder 

3.3.1 Laser 

Sen ett tiotal år tillbaka har det gått att mäta grundare områden med hjälp av laser från en 

helikopter eller flygplan. Då används två frekvenser av laserljus, ett som studsar på vattenytan 

och ett som studsar mot botten.  

Sjöfartsverket hade en sådan helikopter fram till år 2002. Det finns dock inga planer på att 

köpa in en ny, trots att det idag skulle gå att få en kvalitet motsvarande special order. Fördelen 

med flygmätning är att man kan flyga ganska fort, mellan 100 och 150 km/h. Man kan flyga 

över öar och behöver inte oroa sig för grunda områden. Nackdelen är att laser är ljusvågor, 

och därför är man beroende av vattnets klarhet, då man mäter hur djupt vattnet är. 

 

3.3.2 Satellit 

Även om det inte görs någon sjömätning med satellit idag, kan det mycket väl vara ett 

framtidsscenario.  

Då satellitbilderna får bättre och bättre upplösning kan man mycket väl tänka sig att det går 

att avgöra bottendjupet en bit ner genom att granska bilderna, på samma sätt som Lars 

Granath gör idag.  
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3.4 Flygfotografering 

På 70-talet började de första försöken i Sverige med att försöka upptäcka och positionera 

okända grund med hjälp av flygbilder. Arbetet leddes av kartografen Lars Granath. 

Eftersom färgfilmen hade kommit, kunde man experimentera med olika typer av filmer så 

som svartvit, färg och infraröd. Man kom fram till att den infraröda filmen gav allra bäst 

resultat, men att även vanlig färgfilm var användbar. Både när det gäller den infraröda och 

färgfilmen fick man bäst resultat om ljuset filtrerades så att bara våglängden 500-550 nm 

(blågrönt) ljus nådde linsen. Då, på 70-talet kunde man se bottnar ner till ca 3-4 meter. Idag 

kan man med hjälp av bättre fotografier och digital bildgranskning se djup ner till 5-6 meter 

inom samma område.  

Idag jobbar företaget Hydrographica med att framställa detaljerade specialkort i låg skala, 

främst avsedda för fritidsbåtar. Numera görs inga egna flygfotograferingar, utan man 

använder Lantmäteriets bilder. Utifrån bilderna kan positionen för grundens minsta djup 

mätas in direkt utan fältmätning. Dock varierar noggrannheten på djupet när bilderna studeras. 

Därför måste man fortfarande göra fältmätningar. Men skillnaden jämfört med konventionell 

sjömätning är att inte hela vattnet behöver mätas, utan bara de grund som man hittat vid 

bildgranskningen. Eftersom sjökorten främst är för fritidsbruk mäts inga djup över sex meter. 

När alla djupuppgifter är verifierade är sjökortet klart att tryckas. Resultatet blir ett sjökort, 

som på ett helt annat sätt än sjöfartsverkets sjökort återger detaljer. Sjökort framställs främst 

över attraktiva skärgårdsområden som har så mycket grund och skär att de blir svåra att 

avbilda i större skala.  

För närvarande finns flera kort över Stockholms (yttre) skärgård och ytterligare ett tiotal över 

S:t Annas skärgård. Över Blekinge skärgård finns två sjökort och över Hallands Väderö ett. 

Totalt finns 38 sjökort. Fler är planerade och på ett år brukar det bli ca tre nya sjökort.  

 

3.4.1 Experimenten runt Rödlöga och Nämdö 

För att åskådliggöra hur man kom fram till att flygfotografering kunde underlätta visst 

sjökortsarbete, ska jag ge exempel på två av de första undersökningarna som gjordes i Sverige 

innan det konventionella arbetet började med att framställa sjökort. Jag vill poängtera att detta 

försök gjordes år 1977 och även om grundtanken är densamma har mycket hänt tekniskt sett 

på 30 år.  

Som försöksområden valde man ett ca 5×5 distansminuter stort område i skärgården dels norr 

om Rödlöga, dels sydost om Nämdö. Dessa områden var mätta för väldigt länge sedan, så 
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man kan anta att alla grund kanske inte hade sina rätta djup och sina rätta positioner. 

Dessutom finns många låga skär och bränningar. 

Innan flygfotograferingen kunde börja måste man invänta rätt tid och säkra de yttre 

omständigheterna för att bilderna skulle kunna användas:  

∗ Man måste fotografera på försommaren. För tidigt på våren innebär att solen inte står 

tillräckligt högt och för sent på sommaren innebär att man riskerar att algblomningen 

har startat. 

∗ Tidpunkten på dagen måste vara när solen står som högst, det vill säga mellan kl. 

11:00 och 15:00 

∗ Vinden får inte vara för stark, helst under fyra m/s på grund av att vågor ger 

solreflexer. 

∗ Vattenståndet ska vid tillfället vara så lågt som möjligt, för att grunden blir lättare att 

tyda och djupbestämma. Sedan får man kompensera för aktuellt vattenstånd när 

sjökortet ska ritas. 

Försöken utfördes genom att man först flög över området och tog bilder. Vid Nämdö gjordes 

två fotograferingar, en från 3000 meters höjd och en från 5000 meters höjd. Då kameran hade 

en brännvidd på 100 mm blev skalorna 1:30000 respektive 1:50000. Sedan mättes delar av 

området även i fält med handlod och ekolod. De grund som redan var kända kunde användas 

som referens och man skulle sedan med hjälp av de olika färgtonerna på bilden försöka 

upptäcka och djupbestämma alla okända grund. 

Det fanns några frågor man främst ville försöka få svar på: 

∗ Fanns det någon risk att mörka bottnar blev misstolkade eller inte syntes på bilden? 

∗ Vilken var den optimala flyghöjden? Här måste man väga kostnaderna mot 

noggrannheten i det fotografi man får fram. 

∗ År 1977 när försöken gjordes ville man också undersöka skillnaden mellan infraröd 

film och färgfilm samt jämföra siktdjupet i skyddade vikar och ute i havsbandet. 

 

3.4.2 Resultat 

Efter att man korrigerat vattenståndet som rådde vid tillfället, blev resultatet att man oftast 

kunde fastställa djupet med en noggrannhet på ±30-40 cm. Ibland fick man bättre 

noggrannhet, men i det sämsta fallet en hel meter fel. Om man räknar ut ett genomsnittligt fel 

på hela mätserien blir det 26 cm. Detta visar med tydlighet att om man vill framställa 

noggranna sjökort måste man kontrollmäta alla grund i fält.  
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Värt att nämna är också att flera tidigare okända grund upptäcktes. 

Man kom fram till att flygbilderna från den högre höjden duger utmärkt för att upptäcka och 

positionera grund, förutsatt att det finns bra tolkningsinstrument och erfarna tolkare.  Den 

enda stora skillnaden mellan den högre och den lägre flyghöjden är positionsbestämningen, 

felen kan här uppgå till sex meter.  

I båda fallen upptäcktes alla grund under tre meter på flygfotona oavsett hur mörk bottnen 

var.      

Tidsåtgången för varje försök tog tre dagar, då inkluderades tolkning och kartritning av 

flygbilder, men inte själva tidsåtgången för att fotografera området. Med den traditionella 

metoden för sjömätning, tog bara uppmätningen i fält tre dagar. För att sedan omvandla alla 

ekogram till skalenliga kartor krävdes hela nio dagar.   

 

3.4.3 Kostnad 

En viktig aspekt i sammanhanget är kostnaderna för respektive metod. Om 

flygfotograferingen visar sig vara för dyr, spelar det ju ingen roll hur mycket snabbare den 

går.  

Nedan kommer några prisexempel att följa och för att förstå sammanhanget behövs vissa 

fakta om själva området: 

� Sjökortet ska framställas precis som ett vanligt sjökort, med skillnaden att inga grund 

eller djupsiffror djupare än tre meter kommer att redovisas.  

� Naturligtvis ska landkonturer och grund vara korrekt positionerade, grunden ska vara 

djupangivna och alla grund måste vara med.  

� Det karterade området är ca 5×5 distansminuter och skalan kommer att vara 1:50000 

(idag görs istället sjökorten i skala 1:10000 vilket medför större arbetsbörda) 

I boken står vissa prisuppgifter angivna. Dessa priser är från år 1977 och jag har därför 

försökt att översätta priserna till dagens med hjälp av ett inflationsdiagram jag hittat på 

Internet. 

Observera att i intervjun med Lars Granath fick jag reda på att alla dessa priser egentligen inte 

har någon förankring till nuläget. För det första är det inte så lätt att ”översätta” priser från 

olika årtal, för det andra hade Lars Granath helt andra förutsättningar då.  

 

Naturligt är att ju större område som ska karteras, desto mindre blir kostnaderna för varje 

sjökort. Så om vi antar att ett större område karteras, kan försöksområdet kosta ca 7600 kr i 

bildkostnader för de tre eller fyra bilder som krävs.  
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För att kunna tolka bilderna så noggrant som möjligt krävs dyra instrument, som antingen kan 

hyras eller köpas. Man kan räkna med att det kostar 2000 kr. 

Vidare kan man anta att allt arbete för framställning såsom förberedelser, tolkning, kartering, 

fältkontroll och renritning av sjökortet kan göras på 12 dagar. En rimlig kostnad för dessa 12 

dagar blir då 19000 kr. 

Sen tillkommer kostnader för båtar, mätutrustning, traktamenten, ritmateriel etc. detta antas 

kosta cirka 3800 kr.  

 

 

4 Diskussion  
Jag har arbetat mycket för att få fram min huvudfråga: Hur många ”farliga” grund under tre 

meter finns oupptäckta kvar i den svenska skärgården? Med ”farliga” menar jag de som ligger 

långt från tremeterslinjen i sjökortet och i öppet vatten. Jag har inte fått något entydigt svar då 

det finns många olika uppfattningar både på Internet och i fritidsbåtbranschen från folk som 

kanske inte vet hela sanningen. Skulle jag dra till med en gissning skulle den ligga mellan 100 

och 200 stycken. Sanningen tror jag är väldigt svår att få tag i. Motiveringen till detta är att de 

flesta okända grund verkar ligga i Stockholms skärgård. På 70-talet fanns det uppenbarligen 

tusentals farliga okända grund där. Sedan dess har förbättringar skett i omgångar. Och jag tror 

faktiskt det gett mycket bra resultat! Även i de flesta andra skärgårdar med många lömska 

grund har Lars Granath framställt förbättrade sjökort. Till saken hör också att jag medvetet 

gjort min egen definition av ett ”farligt” grund lite luddig.  

Bättre än så kan jag inte motivera min gissning. 

 

Med dagens budget skulle det inte gå att mäta om alla vatten med moderna metoder. Dock går 

det att få en bra uppdatering av vissa sjökort med hjälp av flygfotografering. Det har visat sig 

att fritidsbåtarna gärna betalar lite extra för att få bättre sjökort.  

Trots att gårdagens sjömätare gjorde ett gediget arbete blev noggrannheten i deras metoder 

bristfällig. Däremot är det ovanligt att havsdjup ändrar sig markant i Sverige (med undantag 

för hamnar och farleder) 

Idag är ca hälften av Sveriges ekonomiska zon sjömätt efter 1930, då ekolodet kom att 

användas. Ca 15% är sjömätt år 1961-1980 och ca 22% är digitalt sjömätt dvs. efter år 1980.  
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Jag tycker det är synd att det skrivits så pass få bra artiklar i båttidningar, på biblioteket och 

på Internet.  

 

Framtiden ser ljus ut för sjökortens tillförlitlighet. Eftersom grund och bottentopografin sällan 

förändras i Sverige kan ju läget bara bli bättre. Dessutom kommer troligtvis ny teknik att göra 

sjömätningsarbetet effektivare.  
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Bilaga A, bilder och illustrationer 
 

 
Illustration över ett område där djupen har tagits från sjömätning 
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Samma område fast tolkat med flygbilder 
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Underlag för bilden på förra sidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multibeamtekniken 
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Hur sjökortsarbete kunde se ut förr. Bilden troligtvis tagen i sekelskiftet 1800-1900 
 

 
Exempel på parallellodning s.k. krattmätning 
 
 
 
 
 
 
På nästa sida, karta över Sveriges vatten, där s.k. säkra sjövägar och genomförda sjömätningar 
finns utsatta. Gröna områden är mätta 1961-1980 och röda efter 1980. 



 

 

30 

 



 

 

31 

Bilaga B, intervjuer 
 
Sammanställning av intervjun av Olof Nilsson på Marin 
Mätteknik AB 
 

1. Fakta om företaget: Marin Mätteknik.                                                                                  

Företaget startade år 1976 av Ola Oskarsson som ett enmansföretag. På den tiden 

utfördes dykinspektioner och undervattensdokumentation. Senare växte företaget och 

är idag Sveriges högst ansedda sjömätningsföretag. Nu har de 90 anställda varav 40 i 

sjöbesättning, 10 i administration och 40 tjänster inom teknik och sjömätning. 

Företaget bedriver sjömätning nationellt och internationellt. I Sverige mäts inte några 

vatten för att förnya sjökort utan endast åt företag så som pipelinebolag, kabelbolag, 

byggbolag, vindkraftsbolag, staten, Länsstyrelsen, marinarkeologer och fiskeriverket. 

(Sen intervjun gjordes har Marin mätteknik fått skrivit på ett kontrakt på att mäta 2000 

km2 åt Sjöfartsverket) I andra länder som t.ex. Storbritannien genomförs mätningar åt 

deras motsvarande sjöfartsverk. I Storbritannien finns stora problem med sandbankar 

som hela tiden flyttar sig så där behövs regelbundna ommätningar. Företaget har totalt 

fyra fartyg som används för sjömätning, två lite större och två grundgående. Alla har 

dock likvärdig utrustning för att ge en komplett bild av bottnen. Dessa används under 

stora delar av året och de sjömäter faktiskt mer än Sjöfartsverket.  

Det förekommer också att företaget får beställningsjobb från fjärran länder. Då hyrs 

fartyg in från närområdet och all utrusning och personal flygs på plats. 

 

2 Utrustningen: I stora drag kan man säga att det krävs ett noggrant 

positioneringssystem och ett avancerat ekolod s.k. multibeamekolod för att kunna få 

komplett bottentäckning. För vissa uppdrag krävs även bottenpenetrerande ekolod och 

sonar som upptäcker ännu fler detaljer på sjöbottnen.  

 

3 Förnyelse av utrusning: Företaget förnyar sin utrustning efter ca två år. Däremellan 

uppgraderas utrustningen allt eftersom utvecklingen går framåt.  

 

4 Sjökort i andra delar av världen: Faktum är att sjökort i stora delar av världen står 

sig bra i förhållande till svenska sjökort, i vissa länder mäts stora sjöområden för att på 

så sätt utöka sin ekonomiska zon.  
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5 Om oväntade djup upptäcks, rapporteras då dessa så att sjökorten kan rättas? Lagen 

förhindrar inte Sjöfartsverket från att få uppgifterna och vi skall liksom alla 

handelsfartyg rapportera farliga grund. Dock anser företaget att lagen förhindrar att 

detaljerad information kan användas av sjöfart och forskare. Lagen som nämns ovan är 

enligt Marin Mätteknik en stor stoppkloss mot nya moderna sjömätningar i Svenska 

vatten.  

  

Övriga upplysningar från intervjun: 

Företaget skulle uppskatta att ungefär 10 % av de svenska farvattnen är sjömätta med 

moderna metoder, (detta antagande inkluderar Svensk ekonomisk zon och mätningar efter 

1994) i första hand större farleder. Olof tror att bara ”en bråkdel” av alla stenar i grunda 

skärgårdsområden är upptäckta och att fritidsbåtarna alltid kommer att få nöja sig med att få 

segla efter sämre, sjömätningar. Det finns helt enkelt inget intresse och inga pengar.  

 

Det händer också att företaget genomför bottensökningar efter varierande föremål. Om man 

vill få bättre detaljrikedom finns det tillgång till sonarutrustning. Den fungerar dels med hjälp 

av strålknippen som skickas åt sidan, men också mot bottnen. Anledningen är att en sonar kan 

ge högre upplösning och fler detaljer.  

En dags arbete i fält ger ca två dagars administrativt arbete innan ett färdigt sjökort kan 

framställas.  

Vid order 2 och 3 kan faktisk även flyg eller helikopter användas och då mäts djupen med 

laserstrålar i stället för ljudpulser. Men då sätter dock siktdjupet begränsningar, ju gumligare 

vattnet blir desto grundare måste vattnet vara. På västkusten t.ex. kan man mäta ner till ca 10 

meter.  

Ganska ofta vill kunderna ha mätt utefter kraven för Special order.  

Vid sjömätning är det många felkällor som spelar in och måste kompenseras för att få ett så 

bra resultat som möjligt. De två grundläggande kraven är att fartygets position måste 

bestämmas och att ekolodet är rätt kompenserat. Ljudhastigheten i vattnet är nämligen inte 

konstant utan varierar beroende på bland annat salinitet och temperatur. Man mäter 

ljudhastigheten genom att sänka ner en sond på djupaste stället inom mätorådet och skicka 

ljudpulser genom alla vattenskikten upp till fartyget. Då sträckan och tiden det tar för ljudet är 

kända går det att räkna ut ljudhastigheten och därmed justera parametern i ekolodet. 
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Positionen däremot tas direkt från två differentiella GPSer och noggrannheten blir då ca en 

meter.       

Men innan man kan börja mäta djupet måste tre andra faktorer beaktas. Dels måste 

vattenståndet fastställas. Det kan göras med hjälp av stationer i land eller så kan GPSen 

användas även för detta om den kompenseras för exakta höjden över vattenytan.  

Den andra faktorn är positionen på platsen där ekolodstrålen träffar botten. Detta på grund av 

att strålknippet numera skickar strålarna inte bara rakt ner utan också åt sidorna och 

positionen för alla strålar måste bestämmas. Detta sköts av en dator som räknar ut positionen 

för alla strålträffar.  

Sista osäkerhetsfaktorn uppstår om det skulle vara betydande sjögång vid mätningstillfället. 

Man kan nämligen mäta i de flesta väder. Skulle det vara rullning, stampning eller 

höjdskillnader i vågorna finns det sensorer som känner av hur fartyget rör sig och även för 

denna faktor finns det en dator som kontinuerligt kompenserar för sjögången.  

 

Sammanställning av intervjun med Lars Granath 
 

1. Allmänt om företaget: 

Företaget är ett väldigt litet företag, endast 5 personer driver företaget varav 3 är 

ursprungliga kartografer. Företaget startades år 1985 av Lars Granath, som en spinoff 

på forskningsarbetet han gjorde på universitetet. De tre personer (förutom Lars även 

Joakim Lannek och Jesper Sannel) som var med från början gick alla på samma 

universitet och kände varandra väl och var de som hade mest kompetens inom 

kartografi.  

Granath jobbade en tid som konsult på Sjöfartsverket i slutet på 70-talet och man 

utbytte då kunskap inom olika områden. Sjöfartsverket satsade även en del pengar på 

att utveckla flygbildstekniken.  

Även in på 90-talet var det helt förbjudet för civilpersoner att göra sjömätningar så än 

så länge kunde inte Lars Granath tillämpa sin idé att mäta om skärgårdsmiljöer.  

Däremot gick det bra att mäta vissa insjöar (förutsatt att det var tillräckigt bra siktdjup) 

och det var en del båtklubbar som blev intresserade av att få vattnen noggrannare 

mätta. Detta skedde under några år på 80-talet och det skedde en viktig utveckling för 

företaget. 
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I slutet på 80-talet ville en båtklubb i Piteå ändå ha bättre sjökort. När inte försvaret 

gick med på detta tog dom ärendet ända till regeringen, och till slut fick dom rätt och 

skärgårdsområdet i utanför Piteå var det första havsområde som Granath mätte.  

Under 90-talet ”malde byråkratikvarnen” och år 2000 var tiden mogen, Lars Granath 

gick än en gång och bad att få tillstånd till mätning av Stockholms skärgård. Denna 

gång gick det bättre och då började projektet som nu är allmänt känt som 

Hydrographica d.v.s. specialsjökort i stor skala över skärgårdsöar i havsbandet.   

Detta slog ut väldigt väl och många fritidsseglare blev intresserade av korten. 

Poängen med Lars arbete är dels att grunden kommer på rätt ställen men även att 

”öppna upp” områden grundare är tre meter så att grundgående båtar vågar sig in på 

fler ställen. 

Många av de ställen där Lars har mätt är endast mätta med handlod på 1800-talet, 

eftersom inget intresse har funnits för yrkessjöfarten att trafikera dessa vatten. 

Lars anser att det finns ett bra samarbete med Sjöfartsverket och att det inte råder 

någon konkurrens utan snarare fungerar specialsjökorten som ett komplement till 

Sjöfartsverkets kort. Hydrographica levererar alla databaser över djup kostnadsfritt till 

Sjöfartsverket och då får de avgöra om det går att rätta något på de allmänna sjökorten 

med 1:50000 skalan. Ofta blir dock denna skala för liten för att kunna föra in nya 

grund och ofta utvidgas den blå tremeterslinjen så att den täcker in grundet då den 

högre skalan inte medger någon exakt presentation. 

Enligt Granath är ofta fallet vid äldre mätningar att när ett grund upptäckts har man 

inte lyckats pricka in det grundaste stället, så djupsiffran i sjökortet har då blivit för 

hög. 

 

2. Hur förfaringssättet ser ut nu och hur det har förändrats genom åren. 

Förfaringssättet i slutet av 70-talet var att man endast uppskattade djupen med hjälp av 

flygbilder för att sedan verifiera att djupen var rätt genom att köra i en rak linje med 

påslaget ekolod och konstant hastighet.  

Numera när syftet är att framställa noggrannare sjökort för fritidsbåtar, är det viktigt 

att den grundaste delen av ett grund upptäcks. Därför mäts alla grund ute i fält med 

ekolod och handlod. Eftersom man redan vet exakt var man ska mäta genom att ha 

granskat flygbilderna blir arbetet effektivare. 
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3. Vad som hänt med tanke på vilken film och fototeknik som använts 

Tidigare lade man ner mycket arbete på att få fram den bästa filmen och den bästa 

filtreringen av ljus. Då användes mycket infraröda bilder. Idag tar man alla bilder 

direkt från Lantmäteriet och numera får man lika bra eller bättre resultat med vanliga 

bilder. Bilderna skickas digitalt till Hydrographica. Fördelen med detta är att 

kostnaden minskar drastiskt. Det skulle inte gå att få någon lönsamhet om 

Hydrographica ordnade med egna flygbilder. Nackdelen är att man är beroende av att 

Lantmäteriet har bra flygbilder på det område man vill mäta.  

Dock finns det ganska gott om flygbilder eftersom Lantmäteriet tar nya foton över 

Sverige med en intervall på mellan fem och tio år. 

All bildtolkning sker nu digitalt direkt på skärmen medan man använde 

stereoinstrument tidigare. 

 

4. Hur siktdjupen förändrats genom åren. 

Möjligen kan man se en tendens att siktdjupet kan ha försämrats något men det 

kompenseras av att man har bättre tekniker och kameror idag. 

 

5. Vilka elektroniska hjälpmedel som förenklat arbetet. 

Hydrographica har inga avancerade ekolod (det anser man inte behöva) utan en klass 

någonstans mellan vanliga ekolod och avancerade s.k. Multibeamekolod. Man vill 

främst ha lod som visar bottentypen bäst.  

Lite olika modeller finns dock, dels finns ekolod med några olika frekvenser, dels ett 

multibeamekolod och även en sonar med inbyggd ekolodsvisning.  

Numera kopplas både ekolodet och GPS-mottagaren ihop med datorn och det ger en 

tillräckligt bra position för sjökortsframställning. 

 

6. Hur många grund kan finns kvar som fortfarande är oupptäckta. 

Trots att Granath har suttit åtskilliga år och letat grund med flygbilder finns det 

fortfarande områden som återstår. I avhandlingen nämns att ca 1500 nya grund 

upptäcktes. Vidare säger Lars att han tillsammans med Sjöfartsverket kartografer hittat 

nästan 5000 grund i ytterskärgården. Uppskattningsvis täcker Hydrographicas kort ca 

20-25 % av Stockholms ytterskärgård (den del som enligt Lars är sämst mätt).  

På övriga ställen är det svårt att uppskatta hur många grund det finns ”kvar” att 

upptäcka. 
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7. I Stockholms skärgård framgår att mätningarna är dåliga. Hur det ser ut i resten 

av Sverige med mätningars noggrannhet 

Det finns en del andra områden där mätningarna är lite sämre. Exempel på dessa är S:t 

Annas skärgård, Gryts skärgård, Blekingekusten och Koster på Västkusten. 

Ofta är behovet större då området har en stor skärgård med mycket små skär och öar.  

 

8. Hur framtidsplanerna ser ut 

Stockholms skärgård anser sig Granath ganska nöjd med för tillfället. De stora 

fritidsvattnen med stora skärgårdar är i princip gjorda. Nu till våren kommer dock 

ytterligare fyra kort i södra Stockholms skärgård, ett över Askersunds skärgård. 

Sedan så kommer det bli mycket mätningar i Koster, man kommer att bygga på 

mätningarna i S:t Annas skärgård och man kommer även att börja mäta i Misterhult 

söder om Västervik. Blekinge skärgård, Söderhamns skärgård och en del ställen på 

Västkusten finns också för övervägning i framtiden. 

 

9. Hur områden runt Sverige förändras genom åren. Förekommer det att nya 

grund tillkommer eller att bottnen ändrar karaktär 

Förutom landhöjningen och muddrade områden, ofta i hamnar eller djupfarleder, är 

det mycket sällsynt att djup förändras. Det beror på att de flesta grunda områden består 

av sten eller klippor. Däremot förekommer förändringar i floder och älvar där Lars 

också mätt på några platser.  

 

10. En kostnad för sjökorten som framställs 

Naturligtvis varierar kostnaderna en del med omständigheterna men man kan räkna 

med mellan 12000 - 15000 kr/km2. Ingen specialkompetens hyrs in utan alla anställda 

kan alla steg i processen till färdigt sjökort. 
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Övrig information från intervjun 

För att få fram användbara bilder måste en del kriterier vara uppfyllda när det gäller tid 

och väderlek. Anledningen till att man kan använda Lantmäteriets bilder är att de i princip 

har samma kriterier. Exempel på detta är att det måste vara soligt, tidigt på sommaren, 

mitt på dagen och det får inte blåsa för mycket. 

Hydrographica får tillgång till alla Lantmäteriets bilder. I fyra av fem fall hittas 

användbara bilder, men i det sista fallet kan det inte bli något sjökort. Då får man vänta 

och se om det kommer bättre bilder om några år. I ett fall var bilderna tillräckligt bra för 

att upptäcka grund ner till ca 1,5 meter i en insjö (men inte ner till 4-5 meter som är fallet i 

Östersjön). I det fallet framställde man sjökortet ändå eftersom båtägarna inte hade mer 

djupgående båtar.  

I Bottenviken är vattnet grumligare. Där når man endast ner till ca 2,5 meter. 

På Västkusten har man sett botten ner till 10-11 meter.    

 

I slutet på 80-talet, innan GPS fanns utvecklade Lars Granath ett system att logga både 

uppgifter från radar och ekolod parallellt för att får sin position så noggrant som möjligt. 

 

Produktionstiden för ett sjökort är ca ett halvår. Det tar ca 3-4 månader för att analysera 

flygfotona, en månad att mäta i fält och resten av tiden till att göra slutbearbetningen 

innan tryck.  

 

Även om det på många ställen är dåligt mätt så finns det hemliga uppgifter som försvaret 

gjort som är mycket noggrant mätta.  

Fortfarande måste tillstånd ges från försvarsmakten varje gång man vill mäta. Oftast ges 

dock tillstånd. När man sen ska publicera innehållet inom de områden där sjökorten visar 

”begränsad” information får inga djup över sex meter publiceras. 

 

Lars Granath mätte för ett tag sedan utanför Karlshamn tillsammans med en 

orienteringsklubb som gjorde en typ av fritidskarta för området. Djupuppgifter och andra 

data i havsområdet sparades för framtida bruk. 

 

Förutom specialsjökorten som tagits fram har Granath även varit med och gjort tre böcker 

med information om gäst- och naturhamnar från Arholma söderut ända till Strömstad på 



 

 

38 

gränsen till Norge. Här finns många detaljerade sjökortsurklipp som är fältmätta och 

detaljerade.  

 

Sammanställning av intervjun hos Sjöfartsverket 
 

1. Om Sjöfartsverkets mätningar. Var, hur och när? 

Idag mäter Sjöfartsverket i princip bara farleder för handelssjöfarten och 

hamnområden. Ett krav finns att även mäta alla områden som trafikeras av 

handelssjöfarten, det vill säga även stora områden ute till havs till år 2014. 

Tidsintervallen mellan mätningarna ligger på mellan 1 och 10 år. Bottentopografin i 

farleder som trafikeras av stora fartyg har också störst benägenhet att förändras, 

särskilt i hamnområden och muddrade leder, här kan sidorna lätt rasa ner när stora 

vattenvolymer sugs tillbaka efter fartyg.  

Skulle man kolla på samtliga ytor ända ut till den ekonomiska zonen runt Sverige är 

uppskattningsvis inte ens hälften mätt efter år 1950. I dessa ingår då stora ytor ute till 

havs där bottendjupet är ganska konstant och det är osannolikt att hitta några farliga 

grund.  

 

2. Angående områden där endast djup grundare än tre meter är presenterade och 

om det finns flera sådana områden i Sverige 

Enligt Bengt Holmstrand är det ett missförstånd att dessa vatten skulle vara sämre 

mätta än andra vatten. Anledningen till att djupen är ofullständigt presenterade är 

endast att skydda rikets säkerhet, försvarsmakten har delvis detaljerade uppgifter inom 

områdena.  

 

3. Frågan om det kan finnas några okända grund farliga för handelssjöfarten på 

öppet vatten. 

Sjöfartsverket menar att det kan vara möjligt men inte särskilt troligt. Bengt nämner 

som exempel, att det på ett ställe där det står 50 meter i sjökortet mycket väl kan var 

40 meter, men att underlaget Sjöfartsverket har ofta duger för att kunna upptäcka 

bottenförändringar som kan vara i närheten av ett farligt grund. Dessutom är alla 

vatten som handelssjöfarten trafikerar betecknade som säkra sjövägar och där är 

vattnen mätta tillräckligt noga för att garantera att inga farliga grund finns.  
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Ett välkänt exempel från år 1963 kan dock nämnas, upptäckten av Nielsens grund. 

Detta upptäcktes när en dansk kabelläggare skulle lägga en kabel kabelvindan plötsligt 

rusade ut. När man kontrollmätte området visade det sig att man missat ett över hundra 

meter högt undervattensberg ute i Östersjön. Detta var dock över 40 år sedan och sen 

dess har ingenting lika förvånansvärt noterats.   

 

4. Frågan om det är möjligt att mäta om hela den svenska ekonomiska zonen med 

moderna metoder 

Med den takt det sjömäts idag skulle det ta mer än 32 år att mäta om alla Svenska 

vatten. Det enda vettiga sättet vore att få pengar från staten. Idag är det bara 

handelssjöfarten som bekostar sjömätningen.  

Som intressant kuriosa nämner Holmstrand att i Norge har man beslutat sig för att 

mäta om samtliga vatten som är mätta före 60-talet. Till detta kommer pengar från 

staten, men Norge har ett annat system och de har mer pengar som man får in via oljan 

i Nordsjön.   

 

5. Huruvida andra billigare metoder skulle kunna införas i Sjöfartsverkets 

sjömätningsarbete 

På 90-talet köpte man in en specialutrustad helikopter med två olika laserstrålar för att 

kunna mäta vattendjupen. Denna användes till år 2002 med viss framgång. Tyvärr 

blev noggrannheten inte tillräckligt bra ansåg man. Idag finns troligtvis mer exakta 

instrument men det finns ännu inga planer på att köpa in någon ny helikopter för 

sjömätningsändamål. 

Inte heller granskning av flygfoton kan komma i fråga. Dels är de flesta vattnen 

Sjöfartsverket mäter djupare än sex meter, (då syns inte längre bottnen på fotona) dels 

uppnås inte tillräcklig precision i metoden. 

 

6. Angående lagen att alla djupuppgifter är belagda med sekretess. Vad anser 

Sjöfartsverket? 

Genom de senaste åren så har sekretesslagen för att få sjömäta delvis lättat. De som 

ansöker om att få sjömäta får oftast göra det. Däremot finns själva sekretessen kvar. 

Bengt tycker att tiden är inne för att släppa på sekretessbestämmelserna, eftersom 

Sjöfartsverket själv inte har något intresse att hålla djupdata hemligt. 

Det pågår en utredning hos Försvarsmakten angående detta. 
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I sjöar och vattendrag är det dock ingen sekretess. 

 

Övrig information från intervjun hos Sjöfartsverket 

 

Även om det förekommer ett visst samarbete mellan Hydrographica och Sjöfartsverket jobbar 

man på att få ett bättre sådant. Tanken är att Hydrographica skulle få ta del av 

djupdatabaserna som Sjöfartsverket har över ett givet område. Där finns mycket mer 

information än vad som finns i sjökorten. Det skulle underlätta för Granath innan han börjar 

med sitt arbete och för Sjöfartsverket när ev. nya uppgifter ska föras in i Sjöfartsverkets 

databaser. 

 

I och med att man vill ha in större och större fartyg i hamnarna, så måste lederna fördjupas 

och då måste man mäta om. Idag är kravet komplett bottentäckning enligt S-44 internationell 

standard för sjömätning och det innebär ofta att man måste mäta om vatten som redan är 

mätta för inte allt för länge sedan.  

 

Kravet om att alla s.k. Helkom-leder ska vara mätta enligt S-44 har fastställts vid 

Helsingforskommissionen och ska vara slutfört år 2014. Dessa leder ska då betecknas som 

säkra sjövägar (se bifogad karta) och täcker de stora stråken för handelsfartyg runt hela 

Sverige. 

 

Inte bara djupen förändras med ny sjömätning, även strandlinjen kan tänkas förändras med 

tiden. Detta ingår också i Sjöfartsverkets åtaganden. Denna strandlinje stämmer inte överens 

med t.ex. Lantmäteriverkets med Sjöfartsverket tror sig ha en strandlinje som stämmer bättre 

överens med verkligheten. 

 

Vid frågan om inte det borde mätas bättre i skärgården till nytta för diverse grundgående 

yrkestrafik i skärgården, blir svaret att dessa också har ”säkra” leder att gå i. Ofta betecknas 

det som farled i Sjökortet, och då är det relativt säkra leder att gå i.  

 

Förutom Sjöfartsverket finns det idag ett drygt 10-tal dykfirmor och andra företag som 

sjömäter, detta för att det går att tjäna pengar på det. Hydrographica måste dock placeras i ett 

eget fack eftersom de inte per definition sjömäter utan rekognoserar för att göra sjökort. 
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Det finns förutom Sjöfartsverket flera organisationer (bl.a. inom miljövård) som också vill 

avskaffa sekretessen 

 

På 70-talet gjordes noggranna rättningar av skärs och öars positioner i hela Stockholms 

skärgård med hjälp av flygbilder. 

 
Kompletterande information från ett telefonsamtal med Bengt Holmstrand 

 
Sjöfartsverket får inga pengar av staten till sjömätning. Pengarna kommer endast från 

handelsfartygens avgifter. År 2007 kom in ca 64 miljoner till sjömätnigsdelen. Dessa pengar 

går då till processen från det att djupdatan plockas in, till dess att dessa läggs in i 

djupdatabasen hos Sjöfartsverket. Sjökortsframställningen är alltså inte inräknad.  

Normalt brukar det bli ännu mindre pengar. År 2008 till exempel ska man inte längre använda 

isbrytaren Ale till sjömätning, då går anslagen ner. Då Ale dessutom mycket bränsle skulle 

man kunna spara pengar genom att använda ett annat fartyg.  

Ett genomsnittligt år uppskattar Bengt summan till strax under 60 miljoner.   

 
 

Resultat intervjun med Göran P Sjödin, skeppare åt 
Blidösundsbolaget 
 
Denna intervju är inte förberedd på de sätt som de andra tre. 

Då jag upptäckte att Göran Sjödin säkert har ytterligare information om sjökorts tillförlitlighet 

ringde jag upp Blidösundsbolaget, som kontaktade honom. 

 

Göran Sjödin har ett förflutet bland annat som lotsstyrman och har lång erfarenhet till sjöss. 

Numera jobbar han alltså som skeppare på Blidösundsbolagets fartyg. 

Anledningen till att jag ville få kontakt med Göran Sjödin var efter att ha läst en artikel om 

honom från skärgårdsstiftelsen. 

Enligt den hade han 2006 upptäckt nio grund grundare än tre meter och ytterligare fyra 

fyrametersgrund. 

 

De flesta ”nya” grund är inom sexmeterskurvan på sjökortet, men det finns även 

tvåmetersgrund upptäckta på ”vitt” vatten (vatten som ska vara djupare än sex meter), såväl 

inom som utom ”ringat” område. (Med ”ringat” betyder vatten där djupinformationen är 
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begränsad till djup mindre än tre meter.) Grunden förekommer inte bara i ytterskärgården utan 

även utanför de vältrafikerade lederna i innerskärgården och Mälaren. 

 

Blidösundsbolagets fartyg trafikerar vatten i Stockholms skärgård där få andra yrkesfartyg 

går. För att minimera riskerna rekognoscerar Göran Sjödin noggrant alla rutter innan han går 

där med passagerarbåtarna. Då använder han ekolod och sjökortsprogrammet Adveto kopplat 

till en noggrann GPS.  

 

Göran anser att Sjöfartsverkets höga kvalitetssäkringskrav på sjömätningsdata kan vara 

kontraproduktiv genom att inte vilja ta till sig information och rättelser. 

 

En känsla han ibland fått är att "sjökortet är viktigare än verkligheten". Som exempel kan 

nämnas att prickar brukar stå rätt i förhållande till det grund de varnar för. Däremot är ofta 

grunden felpositionerade i sjökortet och då har också prickens absoluta position i sjökortet 

varit felaktig. Problemet är inte prickarnas positionering i verkligheten utan dokumentationen 

i sjökorten. Sjöfartsverket skulle i detta avseende kunna förbättra sitt arbete rejält. Göran 

känner många kollegor, inkl lotsar, som inte inser eller känner till ”problemet”. 

 
 


