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Agenda
➢ Introduktion til lektionen – og noget om mindset

➢ Regler for søkort ombord

➢ Typer af elektroniske søkort

➢ Forskelligt udstyr til at vise søkort

➢ En verden af løsningskombinationer

➢ Hands on – Ikke så meget som håbet

➢ Fejlbetjening

➢ Anbefaling…..
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Teaser – papirsøkort - mindset
➢ Find hullerne i osten…

➢ Er dine papirsøkort opdaterede med søkortrettelser?

➢ Har du nyeste havnelods med?

➢ Er der backup-papirsøkort med på båden? – er de rettede?

➢ Lægges beregnede kurser også på backup papirsøkort?

➢ Kan du bruge dit papirsøkort fra rorspladsen?

➢ Kan du bruge dit papirsøkort om natten?

➢ Flyver dit papirsøkort godt i 8 m/s vind?

➢ Kan dine gamle øjne læse alle symboler på kortet?

➢ Hvorfor stadig bruge papirsøkort?

3



Teaser – elektronisksøkort -
mindset
➢ Find igen hullerne i osten…

➢ Har du altid strøm? 

➢ Kan din GPS kortplotter klare en solstorm?

➢ Kan elektronik gå i stykker?

➢ Er de elektroniske kort autoritative? – Søforhør?

➢ US Naval Academy droppede astronomisk navigation i 2006…

➢ US Naval Academy genoptog astronomisk navigation i 2016…

➢ Giver en skærm samme overblik som et stort papirsøkort?

➢ Kan en professionel navigatør overse et rev midt i det Indiske Ocean 
pga. manglende zoom?
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Mål med undervisningen i dag

➢ Introduktion til elektroniske søkort og 
navigation på en oplyst og 
kritisk baggrund
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Introduktion - perspektivering
➢ Udviklingen – herunder 

➢ Konstruktionstegninger på papir → computer

➢ Udviklingen i sejl og sejlteknik over 70 år er ”lille” mens udviklingen 
inden for navigation de seneste 20 år er enorm

➢ Udviklingen inden for selvkørende biler er med til at drive udviklingen

➢ To typer elektroniske søkort ”Raster” → ”Vektor”

➢ Digitalisering gøres af ”nogen” og ”nogen” kan lave fejl

➢ Priser på elektronik har det med at falde og falde

➢ Elektroniske søkort er kommet for at blive!
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Formelle krav til brug af søkort
➢ Det begynder med SOLAS i 1914. (Titanic 1912 husker I nok…)

➢ Forkortet: Ethvert skib skal medbringe nautiske kort og andre 
nødvendige informationer som fyrlister og tidevandstabeller!

➢ Jollefiskeren i Lejre vig? Kapsejleren på Øresund? Skolesejlads? 
Sommertogt? Over Atlanten?

➢ Hvem gælder kravene for ? Erhverv ? Både over 15 meter?  ALLE!

➢ Udgangspunktet er stadig godt sømandskab

➢ Man skal have de nødvendige kort – OG kende grundlaget for 
produktionen så man kan forholde sig kritisk til dem 

➢ I Danmark kommer data fra Geodatastyrelsen. Nogle data er 
tussegamle, andre er nye
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Formelle krav til brug af søkort
➢ Fritidssejlere ”rammes” af forhold som primært angår erhverv

➢ Når ”gamle” papirkort digitaliseres og udsættes for fritidssejlere med 
præcise ekkolod og GPS, så vil fejl blive synlige → derfor forbehold

➢ En masse forbehold tages aht. evt. retstvister

➢ Dom fra 2007 tyder på, at sejlere skal kunne tænke selv, herunder 
forholde sig kritisk til kortdata – vildt!

➢ Skibserhvervet bakser også lidt rundt på området: 
http://shippingwatch.dk/Rederier/article5127056.ece

➢ Vanskeligt at udvikle lovgivningen på området i takt med den hurtige 
tekniske udvikling
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Formelle krav til brug af søkort
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Eksempel på en side i 
manualen til en kortplotter
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Typer af elektroniske søkort
➢ Vektorbaseret søkort
➢ ENC – de professionelle kort – SOLAS godkendt og svinedyrt. Skal bruges i 

både over 24 m og udlejningsbåde

➢ De populære – Garmin, Navionics etc. Disse er i dag også vektorbaseret! 
Enten har firmaerne foretaget vektoriseringen eller også har de købt data

➢ Vektoriseringen gør alting lettere, herunder zoom, opdateringer og 
overlays

➢ Rastergrafik søkort
➢ RNC – Klassisk affotograferet rasterkort. Bliver pixeleret ved zoom. 

➢ Der er næppe mange nye systemer på denne standard.

➢ Måske en billig app eller på en gammel båd

➢ Crap, smid det ud…
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Eksempler - udviklingen
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Eksempler
➢ Årgang 2012 – Fars plads ????
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Eksempler
➢ En Swan 60 fra 2014 – Stadig fars plads ????
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Eksempler
➢ En Swan 60 fra 2014 – Samme båd men på dæk
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Eksempler
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Eksempler
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Eksempel på et sidespor
➢ Navionics er en af de førende leverandører af kort og apps til 

telefoner & tablets

➢ Navionics har lister over certificerede enheder som kan køre deres 
app

➢ Et eksempel på en certificeret tablet er den marine-tilpassede 
”Naviotab+” enhed

➢ Lækker.., men kører Android 4.2

➢ Android 4.2 udkom 2012
og supporteres ikke mere

➢ Holder certificeringen hvis
Android opgraderes?
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Kilder om elektroniske søkort
➢ Bag om søkortet fra Geodatastyrelsen – En historisk og måleteknisk 

gennemgang

➢ https://gst.dk/media/2915901/bagomsoekortetversionokt2013.pdf

➢ Den danske lods – Generelle oplysninger fra Geodatastyrelsen –
Mere om regler, aftaler, Samarbejder og specielle forhold
➢ https://gst.dk/media/2915903/ddlversgstreduceret.pdf

➢ Søg på Jeff Cote på Youtube… Eksempelvis: Boating Apps: An 
Overview
➢ https://www.youtube.com/watch?v=7w-NKa4k250

➢ Leverandørhjemmesider m. apps. 
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Usikkerhed i elektroniske kort
➢ Selve kortdata
➢ Elektroniske kortdata fra Geodatastyrelsen kan for nogle områder være 

meget gamle og dermed af tvivlsom kvalitet – som tilsvarende papirkort

➢ Der kan ske fejl i konverteringen til elektroniske kort. Der er eksempler på 
at elektroniske kort fra forskellige leverandører viser forskellig info.

➢ Der kan mangle søkortrettelser

➢ Udstyrets GPS
➢ En dedikeret GPS antenne modtager signalerne bedre

➢ Flere modtagelser pr sekund giver mere præcision

➢ Fejlindstilling af udstyret (fejl 40)
➢ Forkert ”mode” uden væsentlig info eller symboler

➢ Fejlindstilling af tidevandsoplysninger/opdateringer

➢ Manglende zoomdetaljer (Team Vestas – Volvo Ocean Race)

➢ Lånt udstyr
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Usikkerhed i elektronisk 
navigation
➢ Vises bådens kurs på kortet efter GPS (over grunden) eller efter 

kurscensor/kompas (bådens retning dvs. styret)
For vindkurs gælder samme forhold

➢ Fart gennem vandet eller GPS fart (over grunden)

➢ Ekkolod – Hvor dybt sidder transduceren? Det skal indstilles

➢ Automatisk ruteberegning..?

➢ Natsejlads og ruten. Hvor tæt på bøjer m.m.?
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Usikkerhed i elektronisk 
navigation
➢ Fra dr.dk 21 februar 2017, citat Dorthe Rejkjær, SDFE - Grønland

➢ ”De nuværende kort er faktisk så upræcise, at man ikke kan bruge 
dem sammen med GPS, fordi tingene nogle steder er placeret helt 
forkert. Og der findes i dag slet ikke et topografisk kort over 
Grønland i en opløsning, der kan bruges i situationer, hvor præcision 
er vigtigt”.

➢ Altså, kortkvalitet kan variere!
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Udvalgte fordele
➢ Overlays - flere visninger samtidig, kort, AIS, radar, vejr

➢ Er iPad eller PC forbundet til ekkolod, vil nogle apps sende logdata 
retur til udbyderen (når der er netforbindelse)
Udbyderen benytter disse logdata til at opdatere kort med mere 
præcise dybdeangivelser.

➢ Mulighed for at indlægge waypoints (positioner), og forbinde disse 
til ruter

➢ Mulighed for at autoberegne ruter
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Overlays - eksempel
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Overlays - eksempel
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Udstyr - Marinetilpasset
➢ Udstyr som er tilpasset havet og bådene
➢ Vandtæt

➢ Montérbart

➢ Kan oftest umiddelbart kommunikere med andet elektronik ombord

28



Udstyr - Marinetilpasset
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Tilpasset sejlbåde



Tilpasset sejlbåde



Udstyr - Standardhardware
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Udstyr – Byg selv
➢ PC

➢ Skærm

➢ GPS – USB enhed

➢ Kan udbygges:

➢ Internet – Eksempelvis Net1

➢ NMEA →WIFI – Herefter kan der monteres diverse NMEA udstyr –
men ikke alt

➢ Flere skærme
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Udstyr – Kombineret
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Udstyr – Kombineret
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Udstyr – Kombineret
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Udstyr – Valg

➢ Behov

➢ Behov igen… Øresund only? Kapsejlads? 

➢ Bliver du en bedre sejler? 

➢ Prøv det i butikkerne og se demoer på nettet

➢ Touchskærm only eller skærm og knapper?

➢ Flere skærme?

➢ Håndholdt/Fastmonteret
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Øvelser - Navionics
➢ Eksempel fra beskrivelse:

➢ Startlinien er udlagt N for indsejling til Fiskerihavnen, mellem 
kompasafmærkning (Pos. 55.43.54 N, 12.36.13 E) og dommerskib, 
der fører SKK-stander. (Evt. begrænsningsmærke kan være udlagt).

➢ Find kompasafmærkningen

➢ Markér positionen i kortet med et fiskesymbol og navnet: Fisk01

➢ Vælg at navigere til dette punkt straks

➢ Find herefter punktet 55.38.97 N, 12.32.60 E. Markér punktet som 
ankerplads og kald det ”Piratpladsen”

➢ Opret manuel rute fra Piratpladsen til Fisk1
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Øvelser
➢ Fortsat….

➢ Stop, opret automatisk rute i stedet

➢ Indsæt ekstra stop på Middelgrundsfortet

➢ Vurdér ruten – hvilke forhold falder i øjnene, hvad skal vi passe på?

➢ Flyt stoppet fra Middelgrundsfortet til Flakfortet
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Øvelser
➢ Mål distancen mellem Indsejlingen til Middelgrundsfortet og 

Pinhattan (ved Barsebäck)

➢ Hvilken kurs?
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Mange 
fejlbetjeningsmuligheder
➢ Kortvisning

➢ Sensorer (sand vind, fart over grund eller gennem vand)

➢ Sikkerhedsafstand til kyst eller objekter

➢ Sikker dybde – alarm

➢ Tid

➢ Måleenheder metrisk eller nautisk?

➢ IALA A eller B? Ved sejlads i andre verdensdele..?

➢ Brændstofforbrug

➢ Cruising speed
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Anbefaling
➢ Når der summes op så går udviklingen mod bedre elektroniske kort, 

bedre skærme og bedre integration.

➢ Valget mellem raster- og vektorbaserede kort går mod de 
vektorbaserede.

➢ Træf et valg: Elektronisk vektorbaseret søkort – og hold fast

➢ Det er et avanceret værktøj. Lær det grundigt at kende, herunder 
fejlkilder og den effektive betjening. Bliv god til det

➢ Hold papirkort som backup til den dag batteriet er brugt på Netflix
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Følg os på facebook

Bliv medlem af sejlerskolens facebook-gruppe:

”Sundets Sejlerskole”


