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När landkartor såväl som sjökort ska ritas finns ett stort antal fastställda kartografiska 

grundregler att följa. För att en karta skall bli tydlig och läsbar för användaren måste bland 

annat följande krav uppfyllas: 

 En karta måste vara konsekvent ritad. Om en viss typ av objekt skall visas i kartan, 

måste läsaren kunna lita på att samma objekt visas enligt samma definition i kartans 

alla delar. 

 Innehållet i en karta måste ha en lagom generaliseringsgrad. Det är kartografens 

uppgift att sålla och presentera informationen så att läsaren får en lättläst bild som ger 

en upplevelse av verkligheten så troget som möjligt med hänsyn till kartans skala. 

 En karta får inte innehålla ”kartbrus”. ”Kartbrus uppstår när alltför många symboler 

trängs och interfererar med varandra, så att det viktiga och egentliga budskapet 

drunknar i överflödsinformation. 

Det svenska Sjöfartsverket har en tradition av högkvalitativ kartografi. Men med de senaste 

utgåvorna av nya sjökort har man inte följt upp denna tradition, och lågkvalitativ kartografi 

har börjat att smyga sig in i produkterna. Undertecknad är Fil Dr i kartografi, lärare och 

läroboksförfattare på universitetsnivå i ämnet och har under 1980-talet arbetat nära den 

dåvarande sjökarteavdelningen på Sjöfartsverket, och är nu chefskartograf på Hydrographica. 

Hydrographica har fått ett flertal nationella och internationella utmärkelser för god kartografi. 

Det bör därför finnas en del substans i de iakttagelser vi gjort i de nya sjökorten. Nedan visas 

några exempel på sådana kartografiska brister.  

 

1. Det första exemplet är hämtat från ett område utanför Fjärdlång i Stockholms skärgård. 

 

 
 

I detta kort, som är den äldre versionen av Sjöfartsverkets kort, är presentationen utförd enligt 

god kartografisk sed. Av kurvorna framgår de grunda områdena. Ett lagom antal symboler gör 

kartan lättläst och varnar för att undervattensstenar och bränningar förekommer. 



 
 

I den nya versionen har en mängd bränningstecken införts. De flesta av dessa bränningstecken 

motsvarar i verkligheten inte bränningar utan undervattensstenar. Nordväst om Sillkobben 

finns t ex ingenting som är grundare än 0,8 m, och Sjöfartsverkets egen definition är att 

bränningstecken används för objekt som är grundare än 0,5 meter. Sjöfartsverket har inte 

utfört några kontrollmätningar av sin bildtolkning, Ur kartografisk synpunkt strider en sådan 

kartbild som denna mot god kartografisk sed. Läsbarheten blir nedsatt och kartan ”brusar”. 

 

 

 
 

Över detta område har även Hydrographica ett sjökort som bygger på såväl flygbildstolkning 

som noggrann fältkontroll. Djupuppgifterna kan betraktas som trovärdiga. Här framgår att i 

det nya sjökortet från Sjöfartsverket (ovan) har bränningstecken placerats ut på grund som är 

ända upp till 1,6 meter djupa. Dessutom saknas grund (t ex rakt norr om Sillkobben), som i 

det äldre sjökortet täcktes av den bättre generaliserade och sannare återgivna 3-meterskurvan. 



2. Från arkipelagen kring Stora Björkskäret mellan Nämdö och Bullerö kan man hämta ett 

annat exempel på kartografisk inkonsekvens. Verkligheten är naturligtvis inte sådan att det i 

just detta område förekommer enbart undervattensstenar. Inte heller förekommer det enbart 

bränningar vid Fjärdlång. Detta handlar sannolikt om tolkningar från olika personer som varit 

oerfarna och ovana vid bildtolkning av undervattensobjekt. 

 

 
 

Detta område är visserligen grunt, och en 3-meterskurva är berättigad, men här finns ändå 

åtskilliga möjligheter att med ledning av det äldre kortet (till vänster) leta sig in i denna lilla 

obebyggda arkipelag. Bilden av var de farliga grunden finns är med hänsyn till kartskalan 

korrekt. Det nya kortets matta av undervattensstenar (till höger) ger däremot en missvisande 

bild, och medför bara att fritidssjöfarten avskräcks från att besöka området. Redovisningen 

avviker från god kartografisk sed. 

 

 
 

Exemplifieringarna är hämtade från Sjöfartsverkets äldre kort från 2018-19, de nya korten 

från verkets hemsida ”Kartvisaren”, och Hydrographicas kort från ”Specialbåtsportkort 

Runmarö till Huvudskär” 

     Lars Granath 

 

Ett detaljerat sjökort från 

Hydrographica finns över området. 

Där framgår att även om man 

måste navigera med försiktighet, är 

ett mycket stort antal av de nya 

undervattensstenarna obefintliga i 

verkligheten.  

 


