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Innan elektroniken gjorde sitt intåg på djupmätning-
ens område fick man förlita sig på manuella lod-
ningstekniker. För inte alltför djupa vatten använ-

des ett ca fyra kilo tungt handlod, fastsatt vid en grade-
rad lina. Lodet släpptes ned och djupet lästes av. Lodets 
framända hade en urgröpning fylld med lodtalg. Av det 
bottenmaterial som fastnade på talgklumpen kunde man 
avgöra bottenbeskaffenheten. Självfallet blev det ett visst 
avstånd mellan mätningarna och det tog lång tid att av-
söka ett område. Många av de moderna sjökortens angi-
velser härstammar dock från handlodningens tid.

Ekolodet fångar ekot
Mycket förenklat består ett ekolod av fyra delar: en sän-
dare av en ljudimpuls, en mottagare av ekot, avancerad 
elektronik för behandling av signalen och en visningsen-
het. En klocka tar tiden från det att ljudimpulsen skick-

as iväg till dess att ekot kommer tillbaka. Ju längre tid – 
desto större djup.  Då ljudet färdas med en hastighet av 
1 450 meter per sekund i vatten måste tidmätningen ske 
med mycket stor precision – ett mätfel på bara en tusen-
dels sekund innebär att djupet blir 0,75 m fel. 

Den senaste tekniken, multibeamlodet, innebär att 
flera sändare och mottagare kopplas samman och varje 
ljudimpuls riktas lite vid sidan av den andra. Ljudim-
pulserna sänds ut i solfjäderform och när fartyget rör 
sig framåt mäts botten av i stråk. På Jacob Hägg finns 
för närvarande den första generationens multibeamlod, 
men detta kommer i sommar att ersättas med det ab-
solut senaste inom den tekniken. 

När detta skrivs håller  Jacob Häggs besättning på med 
kartläggning av bottnarna utanför Falkenberg. Det är en 
gråkall, något blåsig marsmorgon när vi ger oss iväg. 

Justeringar i vertikalled...
 Det är många faktorer att ta hänsyn till innan mätning-
arna kan börja.  Hur djupt ligger fartyget idag? Inne i 
fartyget finns ett rör genom fartygets botten. I röret står  
vatten, vars yta ligger på  samma nivå som vattenytan ut-
anför fartyget. Avståndet mellan ytan och fartygets köl, 
där ekolodet sitter, läggs till ekolodets djupvärde.

 Från satellitdata kan både den horisontella och den 
vertikala positionen beräknas med stor noggrannhet. 

Från mars till december ligger Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg 
Jacob Hägg ute till havs för mäta upp djupet i svenska farleder, 
data som sedan jämförs med sjökortens uppgifter. Viktiga av-
vikelser rapporteras och överförs till de nya sjökorten. Sjöfarts-
verket prioriterar  de farleder som används av yrkessjöfarten, inte 
fritidsbåtarnas leder. Följ med på en tur och se vilket omfattande 
arbete det ligger bakom de oansenliga siffrorna på sjökortet.

FÖLJ MED PÅ EXPEDITION:

Längst ut på piren utanför Falkenbergs hamn står en automatisk vattenståndsmätare och ett instrument för ytterst noggrann 
positionsangivelse som används av Sjöfartsverket vid sjömätningar.

Foto: Jacob Häggs besättning
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Dags att börja mäta 
Det har nu börjat blåsa kraftigt och systemingenjören 
Kent Lögdberg, som är ansvarig för mätningarnas kva-
litet, är tveksam till att starta mätningarna, men beslutar 
att ändå göra ett försök. Farten är ca sex knop när ekolo-
det börjar arbeta. Totalt 108 ljudimpulser sänds ut från 
fartyget i en solfjäderform. De täcker en öppningsvin-
kel av 128 grader, vilket innebär att man här mäter dju-
pet längs en omkring 80 m bred ”gata” tvärs fartyget. Så 
snart ekona kommit tillbaka sänds nya signaler ut. Det 
går snabbt. Elektroniken får ta hand om över 300 djup-
data med positioner varje sekund. Dessa bearbetas och 
djupen visas på en skärm. Kent och hans kollega Johan 
Eriksson är experter på att avläsa dessa data. De följer 
noga vad som händer på skärmarna och kan redan nu 
bedöma om inkommande data kommer att kunna upp-
fylla kvalitetskraven. Datadiskarna snurrar för fullt för 
att hinna lagra allt. 

Vinden ökar alltmer. Fartyget stampar i sjön. Luft-
bubblor börjar komma in under fartygets köl. De stör 
ekolodens signaler och ger felaktiga värden. Man beslu-
tar sig för att avbryta mätningarna. Och för min del har 
jag inget att invända. Jag har redan tvingats gå ut på däck 
för att försöka häva den begynnande sjösjukan!

Hög noggrannhet, men…
Ett fartyg på havet kränger, gungar och vrider sig åt alla 
möjliga håll – ofta samtidigt känns det som. När alla fel-
källor räknats samman anger Sjöfartsverket mätning-
arnas osäkerhet till +/- 0,44 m i horisontalled och till 
+/- 0,14 m i vertikalled. Och med mindre marginaler än 
så skall man nog inte köra sin båt när man närmar sig 
ett grund. Tänk också på att fritidsbåtens GPS-angivelser 
kan vara betydligt mer exakta än de gamla sjökortens in-
mätning av grund och bojar. Därför kan kartan, det vill 
säga sjökortet, och verkligheten ibland skilja sig åt – och 
i det här fallet är det verkligheten som gäller!

Roger Lindblom/Redaktionen

Eftersom mottagningsantennen sitter i fartygets mast 
har man också justerat signalerna för antennhöjden så 
att värdet motsvarar vattenytan. 

Själva vattenytan befinner sig ju inte på samma av-
stånd till botten hela tiden. Ibland är det lågvatten, ibland 
högvatten. Alla sjökort relateras till medelvattennivån 
ett visst år. För närvarande är det nivån för år 2000 som 
gäller. Äldre sjökort relaterar till andra år. Besättning-
en har tidigare satt ut en automatisk vattenståndsmäta-
re vid hamnens utlopp. Den ringer man upp och får ett 
värde som i sin tur kontrolleras mot andra fasta vatten-
ståndsmätare i närheten. Värdena jämförs med de egna 
mätningarna och justeringar görs.

…och sedan i horisontalled
Nu är man klar med justeringar uppåt och nedåt. Näs-
ta steg är att få rätt position horisontellt. Satellitsyste-
met ger inte en tillräckligt bra noggrannhet för sjömät-
ningsbruk. Därför har man satt ut en egen sändare på 
en mycket väl definierad position och kan utifrån den 
justera positionsangivelserna. 

Under tiden som alla justeringar gjorts har fartyget 
stävat västerut och nått sin utgångsposition för dagens 
mätuppdrag.  Eftersom ekolodets ljudimpulser fortplan-
tar sig olika fort i vatten av olika temperatur och salthalt 
mäts även dessa värden på alla djup och informationen 
förs över till djupmätningselektroniken. 

Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Jacob Hägg.

Gårdagens sjömätning, handlodning.
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Dagens sjömätning, Kent Lögdberg och Johan Eriksson kon-
trollerar att inkommande data är korrekta. 
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Foto: Sjöfartsverket
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