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• Compilation of bathymetry data provided by national Hos 

• Not for navigation, but for a lot of other applications 

• Homogeneous model based on the best common 
denominator of what HOs are able to support 

• 500m grid resolution at the moment, non-commercial license 

• Baltic Sea Hydrographic Commission 

• “Implementation lead”: Swedish HO at the Maritime 
Administration 

• Challenge: Large differences in national  

Baltic Sea Bathymetry Database 



 

Möjligheterna 



Behov: Offentlig förvaltning etc. 

 



Demo time 

http://data.bshc.pro/ 



 

How I got here 



BSBD-WG workshop 

Prop 2008/09:170 

Regerings- 
uppdrag 

MonaLisa ger 
ramverk och 
finansiering 

Project time line 

Vetenskaplig 
artikel 

publiceras 

Projektgrupp bildas 

Web client 
prototype 

BSBD Version 0.9 
public 

Förslag om framtida 
underhåll till regeringen 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Behovsanalys 

BSHC tar rollen som 
samarbetsplatform 

Griddningsförsök 
i ett testområde 



 

Behov: Forskning 



Regeringsuppdrag 

En digital djupdatabas bör 
inrättas och modeller för 
Östersjön bör utarbetas 

Ta fram en översiktlig 
djupdatamodell över 
Östersjön samt en 
förvaltningsplan 

 

MonaLisa aktivitet 3.2 

Establish a common 
database of bathymetric 
data for the Baltic Sea Area 

Uppdraget 

” ” 

” 



• “Open Data” och lagstiftning kring 
“landskapsinformation” (åtminstone i 
Sverige och Finland) 

• Olika länders affärsmodeller kring 
djupdata 

– Sjöfartsverket är ett affärsverk, och 
har ekonomiskt intresse i djupdata 

• Samarbetet mellan länderna: Är minsta 
gemensamma nämnaren god nog? 

• Tekniska detaljer 
– Hur gör man ett homogent grid av ett 

heterogent punktmoln? 

– Hur ger man bäst tillgång till 10…1000 
”megapixel” av data? 

Utmaningar 







Sverige då? 



Hinder? 
Nästan inga. 



God kännedom om 
djupförhållandena är grundläggande 
för all verksamhet som rör 
havsbottnarna. Tillgång till djupdata 
är också viktigt för att kunna 
genomföra andra mätningar och 
studier av havsbotten. […] 

En betydande del högupplöst 
djupinformation bör dessutom 
kunna släppas fri. 

Prop 2008/09-170 

” 

Ett frisläppande av all djupinformation 
över det svenska sjöterritoriet kan 
enligt Försvarsmakten få stora 
operativa och taktiska negativa 
konsekvenser. […] 

Detta skulle på kort sikt bl.a. medföra 
att Försvarsmaktens uppgift att hävda 
den territoriella integriteten mot 
framförallt främmande 
undervattensverksamhet försvåras 
avsevärt. På längre sikt kan förmågan 
att försvara Sverige mot väpnat 
angrepp begränsas. […]  

Djupinformationen kan släppas fri 
inom ungefär halva det svenska 
Sjöterritoriet. 

Prop 2008/09-170 

” Intressekonflikt 



? 
eller 

Hot för rikets säkerhet 



FRÅGOR? 

xkcd.com – CC BY-NC 

hans.oias@sjofartsverket.se 

Ska vi hålla dig 
uppdaterad? 

Maila oss: 
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