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RUTER
KAN ROTE DET TIL

FRA DENNE SESONGEN KAN KARTLEVERANDØRENE NAVIONICS,  
C-MAP OG BLUECHART TILBY AUTOMATISKE RUTEPLANLEGGERE.  

VI HAR TESTET SAMTLIGE. FORSKJELLENE BÅDE I BRUKERGRENSESNITT OG  
KVALITETEN PÅ RUTENE SOM FORESLÅS VARIERER FORUROLIGENDE MYE.

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

TEST: Autoroute 

BLUECHART, 
C-MAP, 

NAVIONICS
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Autoveiledning er en velkjent funk-
sjon i bil navigatorer og har eksistert 
i mange år. At Garmin, som er leden-

de på navigasjon systemer i bil, var først ute 
med å tilby funksjonen kalt Auto Guidance 
i sine egne Bluechart, er ikke overraskende. 
Først i 2016 lanserte kartprodusenten Navi-
onics tilleggs funksjonen Dock-to-dock auto-
routing i sine kart, og våren 2017 hadde også 
C-Map utviklet sitt system Easy Routing. 
Dermed kan alle de tre  l edende leveran-

dørene av elektro niske kart til fritidsbåter 
tilby funksjonen som automatisk genererer 
en rute fra ett punkt til et annet. 

Funksjonen er klart attraktiv for brukere 
som ikke har mye erfaring med navigasjon, 
og det er utvilsomt enkelt å be kartplotte-
ren om å angi en rute mellom to punkter, 
for  eksempel Risør og Langesund. Samtlige 
av  kartene er utviklet av utenlandske pro-
dusenter for et betydelig større marked enn 
Norden. I kombinasjon med at vi i Norden 
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har noen helt unike farvann som byr på helt 
særegne navigasjonsutfordringer, er det in-
teressant å se hvordan de tre ruteveilederne 
klarer utfordringen i skjærgård. Vi tok der-
for med oss tre plottere ut på sjøen og testet 
funksjonen i de tre kartene. 

FARLIG FRISTENDE
Det er åpenbart fristende å følge en rute som 
plotteren definerer automatisk. Man skal 
imidlertid være klar over at funksjonen til 
de tre kartprodusentene er høyst forskjellige, 
og de lager til dels ruter som ingen med et 
snev av sjømannskap ville følge. Fordelen 
med autorutefunksjonene er at de raskt og 
enkelt finner en rute mellom to punkter, ho-
vedsakelig basert på forhåndsdefinerte fak-
torer som dyptgående og båtens maksimale 
høyde. Vindstyrke og retning, strøm- og 
grunnforhold, natt eller dag er faktorer som 
navigatøren selv må legge inn i vurderingen 
av hvor trygg eller hensiktsmessig ruten er. 
Å føre bestikk er sjømannsuttrykket for å 
holde kontroll på hvor fartøyet til enhver 
tid befinner seg, og det er noe av det mest 
grunnleggende som kreves av en båtfører: 
Å vite hvor du er og hvor du skal. Plotteren 
viser med stor nøyaktighet hvor vi er, men 
som denne testen viser er det all grunn til å 
være kritisk til dens anbefalinger av ruter til 
det sted vi ønsker å ankomme.

TRE KART TIL TO SYSTEMER
To av de tre produktene vi har testet kan brukes 
på en rekke plottere. Både C-Map og Navio-
nics sine kart kan leses av stort sett alle plottere 
på markedet, inkludert Simrad og Raymarine. 
Vi anbefaler imidlertid at man sjekker kom-
pabiliteten på kart- eller plotterleverandørens 
hjemmeside før man kjøper et kart med 

guidefunksjon. Det er også en fordel at plot-
teren er oppdatert med siste tilgjengelige pro-
gramvare før man tar kartet i bruk. Garmin 
har sitt eget kartsystem som heter Bluechart 
og som kun benyttes på Garmin-plottere. 

Autoveiledningsfunksjonen er ikke en 
spesi fikk plotter eller kartfunksjon, men kre-
ver en kombinasjon av kart og software og 
forutsetter at plotteren er av nyere dato. Selve 
kalkulasjonen av ruten skjer i plotteren, ba-
sert på kartdata. Hvordan ruten presenteres 
på plotteren vil variere fra plottermerke til 
plottermerke. 

NOEN KRITERIER
I denne testen har vi i hovedsak vurdert kvali-
teten og sikkerheten på rutene som er foreslått, 
samt hvor enkelt det er å justere (bygge om) 
rutene. Den øvrige menyfunksjonaliteten, som 
er plotteravhengig, har vi vurdert i svært liten 
grad. Vi vil imidlertid fremheve brukergren-
sesnittet til Garmin, som er det klart enkleste 
med lavest terskel for brukeren. Rutene som 
Garmin-plotteren foreslår må imidlertid uten 
unntak redigeres om de skal kunne følges. 

På Raymarine og Navico (Simrad, B&G 
og Lowrance) sine produkter oppretter man 
en rute ved å sette et startpunkt A og et slutt-
punkt B. Deretter kalkulerer plotteren ruten. 
Hvor mange steg man må igjennom for å byg-
ge opp en rute, avhenger av menysystemet til 
plotterprodusenten. Raymarine og Garmin 
har den enkleste funksjonaliteten. Fordelen 
med Raymarine-plotteren er at det er enklere 
å legge inn flere viapunkter for å styre den 
foreslåtte ruten enn i Simrad-plotteren. I vår 
test foretok dessuten Garmin den klart raskes-
te rutekalkuleringen, men dette vil sannsynlig-
vis variere fra plotter til plotter, avhengig av 
prosessorkapasitet.

TEST 1: 
FØLGE LEIAS RETNING 
OG SJØMERKER
GARMIN BLUECHART  
AUTOGUIDANCE
Bluechart er helt konsekvent på ett 
punkt, og det er at den ikke tar hensyn til 
sjømerker eller følger leias retning. Den 
legger rutene tilsynelatende uten å ta 
hensyn hvor det er seilbart farvann.

C-MAP EASY ROUTING
Selv om C-Map legger opp en langt mer 
forsvarlig rute enn Bluechart, ser den 
ikke ut til å ta hensyn sjømerker eller 
leias retning. C-Map ligger nærmere 
opp til Navionics i sine ruteforslag enn 
til Bluechart, men C-Map kutter noen 
svinger her og der, i blant på feil side av 
sjømerker.
. 
NAVIONICS DOCK-TO-DOCK
Navionics forholder seg nesten 
konsekvent til sjømerker og leias retning 
og kan faktisk brukes til ruteplanlegging. 
I de få tilfellene vi så at den avvek fra 
merket lei, la den likevel ruten i seilbart 
farvann i trygg avstand til land og 
grunner. Navionics er den eneste som 
tar hensyn navigasjonsmerker og følger 
oppmerkede leder. De to andre synes 
bare å forholde seg til dybde og høyde. 

SKREKKENS EKSEMPEL: Her legger C-Map ruteforslaget på  
feil side av en stake, over en grunne og deretter over land.

NEKTER: Bluechart nekter konsekvent å tegne en rute 
 gjennom Blindleia, men velger derimot å gå på utsiden.

TEST: Autoroute 
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TESTRESULTAT
Før testen ble de tre 

plotterne forhåndsinnstilt 
med parameterne dybde på 

to meter og høydeklaring  
på fem meter. Vi testet 

C-Map-kartet både 
i Raymarine og Simrad-
plotterne. Vi definerte 

flere forskjellige ruter langs 
kysten av Sørlandet  

og rundt Koster som vi la  
til grunn for vurderingen.

TEST 2: 
RUTENS KVALITET 
(SIKKERHET)
GARMIN BLUECHART 
AUTOGUIDANCE
Her faller Bluechart helt igjennom. Ikke 
bare er rutene den foreslår helt ulogiske 
i forhold til sjømerker og leias retning, 
men den legger også rutene på feil side 
av sjømerker, tett opp til grunner og 
synes å tvinge ruten over områder som 
er grunnere enn hva forhåndsdefinert 
sikker dybde skulle tilsi. Hadde vi 
fulgt ruteforslagene til Bluechart uten 
redigering, vil det ført båt og mannskap 
opp i farlige situasjoner.

C-MAP EASY ROUTING
Selv om også C-Map foreslår noen mer 
kreative enn logiske rutevalg, anbefaler 
den i mindre grad enn Bluechart ruter 
som vi vurderer som direkte farlige. 
Men også C-Map foreslår ruter som vi 
vurderer som potensielt farlige, tett opp 
til grunner og land, men også på feil side 
av sjømerker. 

NAVIONICS DOCK-TO-DOCK
Siden Navionics i all hovedsak legger 
opp ruter i henhold til leias retning og 
sjømerker, eller ved noen få avvik i sikker 
avstand til land og grunner, kunne vi ikke 
finne noe punkt i de foreslåtte rutene 
som vi vurderte som potensielt farlige. 

TEST 3: 
RUTEFORSLAG 
INNASKJÆRS

GARMIN BLUECHART 
AUTOGUIDANCE
Vi forsøkte å tvinge Bluechart både gjen-
nom Blindleia, gjennom Kreppa mellom 
Kragerø og Langesund, og på innsiden av 
Jomfruland ved å legge opp ett ekstra vei-
punkt. I alle tilfellene la den ruten utenom, 
blant annet på sørsiden av Jomfruland, 
men helt opp i fjæresteinene. Skal 
man legge opp en rute innaskjærs med 
 B luechart, må den redigeres manuelt. 

C-MAP EASY ROUTING
C-Map definerer ruter som kvalitetsmes-
sig er en mellomting mellom Navionics og 
Bluechart. Men heller ikke C-Map legger 
opp ruter som følger leia konsekvent – 
hverken innaskjærs eller utaskjærs. Selv 
om fremgangsmåten er litt omstendelig, 
er det mulig å legge opp et tredje vei-
punkt på ruta for å tvinge den gjennom et 
gitt farvann.Navionics tar ikke hensyn til 
broer. Den bare varsler. Både C-Map og 
Bluechart tar hensyn til broer og legger 
ruten utenom dersom brua er for lav. 

NAVIONICS DOCK-TO-DOCK
På dette, som de øvrige punktene, er 
Navionics suverent best. Den følger leia, 
tar hensyn til sjømerkene og foreslår selv 
ruter både gjennom Kreppa (mellom 
Kragerø og Langesund), gjennom 
Blindleia og på innsiden av Jomfruland.

OVER GRUNNER: Her tegner Bluechart ruten over en  
grunne på 0,7 meter, utenfor farbar lei.

UGUNSTIG: Denne ruten ville vi ikke ha valgt 
selv en godværsdag. Om noen blindt følger 
denne ruta i nattemørket på sørvest kulling, 
er de ille ute.
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VÆR OPPMERKSOM PÅ: 
Når man tar i bruk autoveiledning på en plotter, uansett 
kartleverandør, må man være helt bevisst på at dette kun er  
et grovt forslag om den korteste ruten mellom to punkter.  
Ruten må uansett gjennomgås før man begynner å navigere 
etter den, og bør i større eller mindre grad redigeres.  
På bakgrunn av denne testen, har vi følgende råd:
J Autorouting må brukes med stor forsiktighet, ikke 
minst i mørke og dårlig vær.
J Bli kjent med  autorutingen før du tar den i bruk. Bli 
kjent med svakheter og styrker. 
J Det er skipperens ansvar å vurdere hvordan vind og 
strømforhold påvirker rutevalget.

KONKLUSJON
Uansett leverandør av kart og ruteveiledning, må funksjonen 
brukes med forsiktighet. Blant de tre testede produktene, utmer-
ker Navionics Dock-to-dock seg som den suverent mest funk-
sjonelle og pålitelige funksjonen. Bluechart befinner seg i den 
andre enden av skalaen når det gjelder pålitelighet, men bruker-
grensesnittet og funksjonaliteten til Bluechart er overlegent best. 
Ikke minst gjelder dette den nærmest selvforklarende menyen for 
ruteredigering. C-Map havner et sted midt i mellom de to andre, 
og presenterer ruter som tilsynelatende ikke følger noen logikk.

UTEOM LEIA: C-Map 
legger her ruten (rød) 
på feil side av staken og 
over et område med 
farlige grunner. Den 
grønne til Navionics 
følger leia.

FEIL SIDE: Her er 
et eksempel på at 
Bluechart velger å gå 
på motsatt side av to 
sjømerker uten å ta 
hensyn til leias retning.

IKKE LOGISK: Her 
legger C-Map ruten på 
feil side av røde staken, 
og unødvendig nær 
grunnene. Den grønne 
streken viser Navionics 
ruteforslag.

SUVEREN: Navionics 
Dock-to-dock-funksjon 
var helt overlegen de 
to andre i denne testen. 
Den var den enste som 
foreslår ruter gjennom 
trange leder, som 
her gjennom Kreppa 
mellom Kragerø og 
Langesund.

KOMMENTARER  
FRA GARMIN NORDIC NORWAY AS
→ Om at Bluechart legger ruten tett opp til, 
og over, grunner:
Ved gjennomgang av Auto-Guidance får man oversikt over 
potensielle farer og deretter (er det) enkelt å legge inn et 
viapunkt som fører en utenfor disse farene. 
→ Om forhåndsinnstillinger som er satt til to meter dybde  
og fem meter høydeklaring:
På Garmin har vi en tredje innstilling som man får tilgang til  
ved å gå på Innstillinger – Navigasjon – Autoveiledning – Avstand 
til strandlinje. Som standard står denne satt til  «Normal», og 
da ser vi at Auto-Guidance har problemer med å gå igjennom 
trange sund. Hvis denne blir satt til  «Nærmest» ser vi at den 
klarer denne oppgaven mye bedre.

TEST: Autoroute 




