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Topografisk kartlegging av område utenfor Vardø havn. 
 

 

Rapport. 
 

Vedlagt følger rapport med data fra oppdraget med topografisk kartlegging utenfor Vardø med 
multistråleekkolodd med tilhørende sensorer. 

 

 

 

 

 

Vi håper vårt arbeid innfrir deres forventninger og ønsker dere lykke til med resten av prosjektet. 
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1 Generelt 

1.1 Oppdragets Navn 
Bunnkartlegging utenfor molo ved Vardø havn 2020. 

 

1.2 Oppdragsgiver 
Oppdragsgiver for prosjektet er: 

Norkonsult Energi AS 

Kontaktperson hos oppdragsgiver er:  

Navn:  Athul Sasikumar 
epost:   athul.sasikumar@norconsult.com 

telefon:  +47 98 88 86 13 

1.3 Oppdragstaker 
Målearbeid er foretatt av: 

Novatek AS 
Pb 615 
8001 Bodø 

Kontaktperson hos Novatek er:  

Navn:  Ulf H Malin  
telefon:  +47 905 59 461 
epost:   ulf@novatek.as 

1.4 Benyttede Underleverandører 
Novatek har ikke benyttet noen underleverandører på dette prosjektet utover utstyrsleverandør. 

1.5 Arkivering hos Oppdragstaker 
Oppdragstaker vil arkivere feltdata, prosesserte data og rapporter i 2 år. 

1.6 Rapport 
Rapport og tilhørende dokumenter oversendes i signert digitalform. 

Filer tilgjengelig for nedlastning 1 måned fra oversendelse. 

1.7 Bestillingsskjema 
Arbeidet er utført i henhold til forespørsel og spesifikasjon fra oppdragsgiver.  

Bestilling pr epost av 04. September 2020 
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2 Geodetisk Referanse 

2.1 Kartprojeksjon 
UTM Sone 35 
Sentral Breddegrad  = 00°00’00’N 
Sentral Lengdegrad  = 27°00’00’Ø 
Falsk nordkoordinat  = 0 
Falsk østkoordinat  = 500000 
Skaleringsfaktor  = 0.9996 

2.2 Datum 
Horisontaldatum  = EUREF89 
Vertikaldatum  = NN2000 

3 Feltarbeid 

3.1 Personell / Tidsrom 
Følgende medarbeidere fra Novatek har vært engasjert i dette prosjektet: 

 Ole Marius Malin MBE Operatør 
 Ulf Helge Malin  Ingeniør  

 

Feltarbeidet ble utført 8. og 9. September 2020. 

3.2 Måleinstrumentering  
Novatek har under arbeidet benyttet følgende måleutstyr: 

 Norbit iWBMSc, Multistråleekkolodd 
 Integrert Novatel SPAN, Posisjon- og bevegelsessensorpakke (INS) 
 AML Lydhastighetssensor 
 Saiv AS STD/CTD Model SD204, Lydhastighetsprofilerer 
 CPOS korreksjonssignaler 

 

3.3 Måleprosedyre og Målemetode 
Alle målinger er utført med  RTK GNSS utstyr som gir en nøyaktighet normalt bedre enn ca 2 cm i plan og 
4cm i høyde. Det ble benyttet GNSS korreksjonssignaler levert via kartverkets CPOS tjeneste.  

3.3.1 Bunnkartlegging. 
Vi har under arbeidet benyttet multistråleekkolodd som gir 100% dekning av sjøbunn og inntil 512 
bunnskudd for hvert "ping". Pingraten er avhengig av dybde, fra 50 Hz på svært grunt vann og nedover. 
Det er kjørt linjer slik at vi har minst 200% dekning, dvs. minst 2 uavhengige målinger på tilnærmet hele 
området.  

Sensorenes høyde er gitt direkte fra GNSS RTK løsning og vi omgår derfor feilkilder fra endringer i 
vannstand.  

Ekkoloddet sanker data vinkelrett på kjøreretningen og strålene kan tilpasses underveis for effektiv og 
nøyaktig datafangst. Både åpningsvinkel (swath) og retning på stålene kan tilpasses. Åpningsvinkelen er 
avgjørende for punkttetthet og areal som kan dekkes pr kjørelinje, mens retningen er normalt direkte 
nedover med omkring 40-60 grader til hver side. Når man kjører slike prosjekter vil man måtte tilpasse 
dette for å få gode målinger, vinklene justeres inn mot fyllingen og åpningsvinkelen reduseres med 
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økende dybde. Helt oppe mot vannkanten er derfor ytterste stråle rettet vannrett for å målt grunnest 
dybde opp mot landsonen.  

Typisk nøyaktighet i avstandsmåling for ekkoloddet er bedre enn ± 1 cm. Oppløsning på vinklene er 0,9° i 
måleplanet og 1,9° i kjøreretningen.  

Den største kilden til usikkerhet ved bruk av ekkolodd er imidlertid forskjeller i lydhastighet i vannsøylen 
på grunn av temperatursjikt, saltinnhold etc. Dette gir en «prisme» effekt som avbøyer lydbølgene. For å 
kompensere for dette er det sanket lydprofiler som programvaren benytter for å motvirke disse 
effektene.  

Alle bevegelser i båten er kompensert for i programvaren ved hjelp av en innebygd bevegelsessensor i 
ekkoloddet. Alle data om båtens bevegelser blir lagret 100 ganger i sekundet. Her er nøyaktigheten på 
utstyret 0,02° i rull og stamp (roll/pitch) og 0,05° i kurs (heading).  

Generelt vil derfor nøyaktigheten og oppløsningen på dataene reduseres med økende dybde og avstand.   

Automatiske filtre er moderat kritiske for ikke å filtrere vekk potensielle objekter. Datasettene er deretter 
manuelt renset. 

3.4 Utfordringer under planlegging og måling 
Ingen spesielle. 

4 Prosessering 

4.1 Personell 
All prosessering er foretatt av Ole Marius Malin og sidemannskontroll av Ulf H Malin hos Novatek AS. 

4.2 Software 
Sjømålingene er logget, prosessert og kvalitetskontrollert i Teledyne PDS. 

4.3 Kommentarer til beregning i grunnriss og høyde 
Posisjonsnøyaktighet i grunnriss og høyde er gitt av kombinert målenøyaktighet for CPOS/RTK og 
multistråleekkoloddsystemet. Systemet innfrir kravene satt av Kartverkets sjødivisjon. Se for øvrig under 
metode over. 

4.4 Resultater 
Se vedlegg. 

5 Transformasjon 

høyde transformasjon fra NN1954 til NN2000 er foretatt. 

Alle våre data ble logget og prosessert i EUREF89/UTM35/NN1954.  
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6 Vedlegg til Rapport 

Data er overlevert digitalt. 

Punktsky i ASC/XYZ (tekst) format med rutestørrelse 0,5m 

Kotekart i DXF format med ekvidistanse 0.5m og 1.0 m med og uten tekst. 

Oversiktskart i PDF format i størrelse A0  
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