Hydrographica byter kurs!
År 2018 fyller Hydrographica 35 år. Under den tiden
har vi hunnit producera närmare 130 olika sjökort
över kustområden och insjöar. Våra kort har oftast haft
formatet A2, men nu har det blivit så många kort att
hålla reda på att vi har bestämt att gruppera ihop dem till
sammanhållna specialbåtsportkort i A3-format. Enklare
och behändigare för alla. År 2018 kommer Stockholms
södra skärgård som specialbåtsportkort, det innehåller
de 14 lösbladskorten som fanns tidigare, plus flera nya
områden. Allt är uppdaterat och moderniserat. I takt med
utgivningen av de nya specialbåtsportkorten blir de äldre
”lösbladskorten” i A2-format utrangerade och utgår ur
handeln. Vår utgivningsplan för de närmaste åren går att
se på hemsidan hydrographica.se
Vår sjömätningsfilosofi…
De officiella sjökorten från Sjöfartsverket bygger i utskärgårdarna oftast på äldre sjömätningar, där grund kan
saknas, ha fel position eller fel djupangivelse. Hydrographica gör i dessa områden en helt ny detaljuppmätning med modern teknik, baserad på stereofotogrammetri men också med omfattande kontrollmätningar på
plats. Vi arbetar inte i konkurrens med Sjöfartsverket, vi
har de bästa relationer sinsemellan, den statliga myndigheten arbetar för handelssjöfarten och Hydrographica
för fritidssjöfarten. Den viktigaste skillnaden är att Hydrographica kartlägger mer detaljerat, i skala 1:10 000,
och med 3- respektive 2-meters djupkurvor i stället för
6 respektive 3 meter. Man kan säga att Hydrographica
börjar där Sjöfartsverket slutar.
Om tillförlitligheten…
Den flygbildsteknik vi använder ger inte exakta djupmått. Det innebär att vi kan ha fått med 3-metersgrund
som kanske är något djupare, och på 2-metersområdena
kanske vattendjupet ibland kan vara något mer än 2
meter. Grund med mindre djup än 2 meter riskerar man
i enstaka fall att hitta även på de ljusblå 3-metersområdena. Men tänk på att innanför den röda 2-meterskurvan
kan djupet lika gärna vara 0,2 meter. De farligaste stenarna försöker vi alltid markera med ett stentecken, men
inte ens i denna stora skala kommer alla med. Ett grund
med rak djupsiffra har vi mätt upp i fält med ambitionen
att hitta det grundaste djupet. Hydrographicas specialer
följer kartografisk internationell standard, men läsbarheten kräver ibland mindre avvikelser. Vår egen teckenförklaring finns för nedladdning på vår hemsida under
beteckningen ”Teckenförklaring”.
Om rättelser…
Felfria kartor existerar tyvärr inte. Förr eller senare kommer någon att upptäcka något som kräver en
rättelse. Om du upptäcker en avvikelse i våra sjökort,
hör vänligen av dig per brev eller e-post till nedanstående adress. Vill du kontrollera vilka rättelser som är

aktuella – årsvis eller kortvis – finner du dessa på vår
hemsida, där de ligger som en nedladdningsbar PDF-fil.
Nya rättelser publiceras normalt i februari varje år, och
du kan genom att lämna din e-postadress på vår hemsida
automatiskt få rättelserna hemsända per e-post en gång
per år. På hemsidan finns översikter över vår produktion
där man kan se hur de befintliga korten ser ut och var de
finns.
Om papperssjökorten…
På Hydrographica tror vi inte att de tryckta sjökorten
spelat ut sin roll. Vi ser allt fler som väljer att ha digitala sjökort för positionering och precisionsnavigering
parallellt med papperssjökort för översikt och vägval.
Och inte minst som säkerhet, det är alltid de tryckta
sjökorten som är originalet. Vi trycker därför de flesta av
våra sjökort för långsiktig användning på ett syntetiskt
material med papperskänsla. Sjökorten är helt vattentåliga och oljebeständiga, lätta att torka av och de kan vikas
tusentals gånger utan att gå sönder. De är skrivbara och
kan därför hållas rättade på ett enkelt sätt.
Om digitala versioner…
Hydrographicas sjökort finns också i digitala format för
navigation med stöd av elektroniska hjälpmedel. Hydrographica har avtal med de större leverantörerna av
elektroniska sjökort. Räkna dock med en viss fördröjning, det kan ta upp till ett år innan nya områden finns
tillgängliga i elektroniskt format för din plotter eller
app. Vänd dig till din leverantör av marinelektronik för
information om hur du håller dina elektroniska sjökort
uppdaterade. Hydrographica säljer inte digitala sjökortsversioner direkt till konsument.
Här köper du sjökorten…
Enklast är att beställa via Hydrographicas hemsida eller
per e-post på nedanstående adress. Då får du sjökorten
med faktura hemsänt med post inom en vecka. De flesta
båttillbehörs- och kartbutiker för också våra sjökort. En
lista på våra återförsäljare finns på hemsidan.
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