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Ny uppgrundning, förmodligen rauk, hittad i södra inloppet till Fårösund

Efter analyser av lagrade fartygsspår (1 år) som 

SjöV lagrar i databasen RAIS har det konstaterats 

att fartyg med 5 – 5,5 m djupgående passerar nära 

grundet. Ett fartyg med 5,2 m djupgående har 

passerat 10 m ifrån. 

Rauken som hittats vid sjömätning 

2018 är 2 x 2 m och 1,5m hög. På 

samma ställe har SjöV sjömätt 1991 

och man konstaterade då 7m djupt. 

Ingen rauk hittades. Nu har minsta 

djup 5,3 m konstaterats.

5,3 m !

Ett fartyg med 

5,2 m djupgående 

passerar 10 m 

ifrån 



Semis de points

Format LAS 1.1 (.las)

Port de Saint-Tropez, mai 2013

Land möter hav i en gemensam höjd- och 
djupmodell



Nytta för samhället 

• Sjöfart, inklusive 

närsjöfart

• Fiske och havsbruk

• Turism och rekreation

• Energi

• Miljö

• Havsplanering

• Klimatanpassning

• Försvarsmakten



2008 FR National study Conclusions «MAREMOTI study” (Vulnerability studies and models
for North East Atlantic and west Mediterranean)

Topo-bathymetric Lidar (Litto3D®) improves the modelization of the area for marine
submersion thanks to the high precision of the description of the seabed morphology

Prevention and risk management

Presqu’île de Giens South East of France-Provence
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… resten är oftast handlodat

Endast 4 % av Sveriges vatten, grundare än 

10 meter, är karterat med moderna 

metoder…

Ytan på Mars är bättre karterad



Jämförelse mellan moderna och handlodade mätningar

Från ett djup var 100:e meter



till flera djup i varje kvadratmeter

Jämförelse mellan moderna och handlodade mätningar



Metoder finns och vi kommer att behöva 

använda flera olika typer av tekniker



Hur gör vi och vad kommer det att kosta?

År Lidar (mnkr) Båtmätning (mnkr)

Maringeologisk 

kartering

(mnkr)

Förvaltning / 

Tillhanda-

hållande

(mnkr)

Totalt (mnkr)

År 1 64,9 11,7 5 4,5 86,1

År 2 70,2 23,5 10 4,5 108,2

År 3 70,2 23,5 10 4,5 108,2

År 4 70,2 23,5 10 4,5 108,2

År 5 70,2 23,5 10 4,5 108,2

År 6 5,3 46,8 10 4,5 66,6

Totalt 351 152,5 55 27 585,5

Steg 1:

Mätning 
med 
flygburen 
laser-
batymetri

Steg 2:

Komp-
letterande 
mätningar 
med båt

Steg 3:

Marin-
geologisk 
kartering 
längs 
kust-
sträckorna

Steg 4:

Förvaltning 
och tillhanda
hållande av 
resultaten



Tillgänglighet – hur får man tag på 

sjögeografiska data?

• Sjöfartsverket är affärsverk och måste ta betalt för data. 

Anslagsframställan om öppna data finns.

• Sekretess sjögeografiska data

• Oklar status bottensubstrat (backscatter)

• Havgränser http://www.sjofartsverket.se/sv/Maritima-

Tjanster/Havsgranser/

• Samarbete inom Östersjön och EU

- http://data.bshc.pro

- https://portal.emodnet-bathymetry.eu/

http://fyren.sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/Havsgranser/
http://data.bshc.pro/
https://portal.emodnet-bathymetry.eu/



