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Bakgrunn
AQS har utført havbunnskartleggingved Eidspolleni Bø kommune i Nordland. Rapporten presenterer
resultater og vurdering av kvalitet, og inneholder informasjon om prosessertebunndata som beskriver
vanndybde,bunntypeog topografi fra det aktuelleområdet ved Eidspollen. Rapportener en oppsummering
av resultatenefra opploddingenog er bygdpå forutsetningenom at leserenstudererfølgendedata og figurer
nøye.

Figur 1: Oversiktskartved Eidspollen
. Guleprikkermarkere loddskuddsom vil gi informasjonom dybde. Kartkilde:Olex.

Instrumentering
Opploddinger foretatt med en multistrålesonarmontert på AQSsin båt «Loke».For nærmereinformasjon
om instrumenteringkontakt AQS.

Figur 2: Oppsettav WASSP.
Figurenviseret bilde av innstillingerbenyttet vedkartlegging(EirikSundsfjord,pers.komm.
2018).
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Databehandlingog -kvalitet
Dybdeverdiersom lager avvikendeformasjoneri bunnkartet betraktesvanligvissom målefeil, og visessom
topper, hull, eller langsgåendearr i kartet. Avvikendehull og topper i målinger identifiseresgjennom en
kombinasjon av manuelle og automatiske metoder og vurderinger. De avvikende målingene slettes og
bunnkartet kalkulerespå nytt. Langsgående
arr mellom kjøringerkan skyldesflere faktorer, som blant annet
feil i innstillingerpå roll, pitch og heading,men det kan ogsåskyldes blant annet GPS-nøyaktighet eller feil i
lydfart.
I dataenefra Eidspollener det flere steder i datasettet langsgåendearr som ikke antaså være reelle. Det er
rundt 0.5 meter i forskjell mellom enkeltekjøringer og det er usikkerthvilke parametere som er skyldi feilen.
Ved bruk av posisjonsklasse
«GPS»er nøyaktighetenbeskrevetinntil 50 meter (Olex 2018), og loddskudd
som karakteriseressom uteliggereskyldesmest sannsynligunøyaktigheti posisjon. Dataenekan i etterkant
prosesserespå nytt for ny roll, pitch og headingfor å forsøkeå rette opp i langsgåendearr. Dette er ikke gjort
med dataenefra Eidspollenda det er usikkerthvor mye dette vil øke nøyaktigheteni dataene.
Etterprosessering
Dataeneer lagt inn i Olexog gjennomgåtten automatiskkvalitetskontroll. Dataeneer sålastet inn i Qgismed
referanserammeWGS84(EPSG:4326)
og deretter transformert til ETRS89/UTM
zone33N(EPSG:5973).
Siden
GPSikke er brukt for korrigeringav tidevannog heave, er dataeneforsøkt normaliserttil sjøkartnullav Olex
(Ole BenjaminHestvik,pers. komm. 2018). Vertikal nøyaktigheter rundt 0.5 meter sidenkorrigeringeneikke
tar høyde for vær. På kartverket sin hjemmesidefor tidevann (sehavnivå.no)er det søkt opp data for
undersøkelsestidspunktet
(Figur 3). Opploddingenforegikk 22. oktober 2018 mellom kl. 08 og kl. 18 (Eirik
Sundfjord,pers. komm. 2018), og i Figur 3 kan man se værpåslagpå rundt 40 cm for Eidspollenfor denne
perioden, basert på målingerog forventet tidevannved Andenes.

Figur 3: Oversiktover faktisk og prediktert tidevannvedEidspolleni opploddingstidspunktet.Kilde:sehavnivå.no
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Sidenønsketvertikale datum er NN2000må 145 cm leggestil dataene(Figur 4). Totalt tillegg til dataenevil
bli som vist i ligningenunder:
§

¤

Þ

Selvom dataeneer korrigert med centimeternøyaktighetmå det forventesstørreusikkerheti dataene.Etter
alle transformeringervar utført er dataene omgjort til tekstformat ved at attributtabellen ble kopiert og
redigert.

Figur 4: Oversiktover vertikaledatum for Eidspollen.Kilde:sehavnivå.no
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Perspektivisk2D

Figur 5: Oversiktskart med anleggved Eidspollen. Dybdekoterfor hver andre meter er markert. Kartkilde:Olex.

Perspektivisk3D

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

Referanser
Olex(2018)Brukermanualversjon10.5.10/03-2018.ftp://www.olex.no/pub/files/Olex_manual_10.5
sehavnivå.no.http://www.sehavnivå.no/en/sehavniva/Lokasjonsside/?cityid=286041&city=Eidspollen#tab1
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