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Bakgrunn
AQS har utfør t havbunnskartlegging ved Eidspollen i Bø kommune i Nordland . R apporten presentere r
resultater og vurdering av kvalitet , og inneholder informasjon om prosesserte bunndata som beskriver
vanndybde, bunntype og topografi fra det aktuelle området ved Eidspollen . Rapporten er en oppsummering
av resultatene fra opploddingen og er bygd på forutsetningen om at leseren studerer følgende data og figurer
nøye .

Figur 1 : O versiktskart ved Eidspollen . Gule prikker mark ere loddskudd som vil gi informasjon om dybde . Kartkilde: Olex .

Instrumentering
Opplodding e r foretatt med en multistrålesonar montert på AQS sin båt «Loke». For nærmere informasjon
om instrumentering kontakt AQS.

Figur 2 : Oppsett av WASSP. Figuren viser et bilde av innstillinger benyttet ved kartlegging (Eirik Sundsfjord, pers. komm.
2018) .
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Databehandling og - kvalitet
Dybdeverdier s om lager avvikende formasjoner i bunnkartet betraktes vanligvis som måle feil, og vises som
topper, hull, eller langsgående arr i kartet . Avvikende hull og topper i målinger identifiseres gjennom en
kombinasjon av manuelle og aut omatiske metoder og vurderinger. De avvikende målingene slettes og
bunnkartet kalkuleres på nytt . Langsgående arr mellom kjøringer kan skyldes flere faktorer , som blant annet
feil i innstillinger p å roll, pitch og heading, men det kan også skylde s blant annet GPS - nøyaktigh et eller feil i
lydfart.

I dataene fra Eidspollen er det flere steder i datasettet langsgående arr som ikke antas å være reelle . Det er
rundt 0.5 meter i forskjell mellom enkelte kjør inger og det er usikkert hvilke parameter e som er skyld i feilen.
Ved bruk av posisjonsklasse «GPS» er nøyaktigheten b eskrevet inntil 50 meter (Olex 2018) , og loddskudd
som karakteriseres som uteliggere skyldes mest sannsynlig unøyaktighet i posisjon. Dataene kan i etterkant
prosesseres på nytt for ny roll, pitch og heading for å forsøke å rette opp i langsgående arr . Dette er ikke gjort
med dataene fra Eidspollen da det er usikkert hvor mye dette vil øke nøyaktigheten i dataene .

Etterprosessering
Dataene er lagt inn i Olex og gjennomgått en automatisk kvalitetskontroll . Dataene e r så lastet inn i Qgis med
referanseramme WGS84 (EPSG:4326) og deretter transformert til ETRS89/UTM zone 33N (EPSG:5973). Siden
GPS ikke e r brukt for korrigering av tidevann og heave , e r dataene forsøkt normalisert til sjøkartnull av Olex
(Ole Benjamin Hestvik, pers . komm. 2018) . V ertikal n øyaktighet er rundt 0.5 meter siden korrigeringene ikke
tar høyde for vær. På kartverket sin hjemmeside for tidevann (sehavnivå.no) er det søkt opp data for
undersøkelsestidspunktet ( F igur 3 ) . Opploddingen foregikk 22 . oktober 2018 mellom kl. 08 og kl. 18 (Eirik
Sundfjord, pers. komm. 2018) , og i F igur 3 kan man se værpåslag på rundt 40 cm for Eidspollen for denne
perioden , basert på målinger og forventet tidevann ved Andenes.

Figur 3 : Oversikt over faktisk og prediktert tidevann ved Eidspollen i opplodding stidspunktet. Kilde: sehavnivå.no
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Siden ønsket vertikale dat um e r NN2000 må 145 cm legges til dataene ( F igur 4 ) . Totalt tillegg til dataene vil
bli som vist i ligningen under:

§ ¤ Þ

Selv om dataene er korrigert med centimeter nøyaktighet må det forventes større usikkerhet i dataene. Etter
alle transformeringer var utført e r dataene omgjort til tekstformat ved at attributtabellen ble kopiert og
redigert .

Figur 4 : Oversikt over vertikale datum for Eidspollen. Kilde: sehavnivå.no
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Perspektivisk 2D

Figur 5 : Oversikt skart med anlegg ved Eidspollen . Dybdekoter for hver andre meter er marker t. Kartkilde: Olex.

Perspektivisk 3D

Figur 6 : Tredimensj onal bunntopografi (sett fra vest - sørvest ) ved Eidspollen . Kartkilde: Olex.
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Figur 7 : Tredimensjonal bunntopografi (sett fra sør øst ) ved Eidspollen . Kartkilde: Olex.
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