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Bakgrunn
AquaKompetansehar utført havbunnskartlegging
ved Langsetvågen
i Nesnakommune,og dennerapporten
inneholder prosesserte bunndata som beskriver vanndybder og topografi fra det aktuelle området.
Rapportener en oppsummeringavresultatenefra opploddingenog er bygdpå forutsetningenom at leseren
studererfølgendedata og figurer nøye.Rådatafinnes oppbevarthos AquaKompetanseAS.

Figur 1:OversiktskartvedLangsetvågen.Rødramme markererområdet somer loddet opp. Kartkilde:Olex.

Instrumentering
Målingeneer utført med OlexWasspMultistråleekkolodd.Posisjoneringssystemet
er av type Trimble GPS/
Glonassog er stilt inn til å bruke GPStil kartleggingav bunndata.Bevegelsesjustering
på båten utføres av
KongsbergMRU.Ekkoloddethar varierenderekkevidde,avhengigav bunntopografiog vannkvalitet,ca.200300 meters dybde.

Databehandlingog -kvalitet
Dybdeverdiersom lager avvikendeformasjoneri bunnkartet betraktesvanligvissom målefeil, og visessom
topper, hull, eller langsgåendearr i kartet. Avvikendemålinger identifiseresgjennom en kombinasjonav
manuelleog automatiskemetoder og vurderinger.De avvikendemålingeneslettesog bunnkartetkalkuleres
på nytt. Det ble kjørt med god overlappog opploddingsforholdenevar tilfredsstillende.På grunn av avvik i
kalibreringenav instrumentet før bruk ble det forsøkt gjort en korrigeringav dataenei etterkant. «Roll»ble
korrigert til -0,5, og «pitch» ble stilt inn til -4,45 før opplodding.Selvmed korrigeringerer det knyttet noe
usikkerhettil dataenemed oppløsningpå 1,9 meter, og for å kompenserefor usikkerheteneer det i denne
rapporten presentert bunndata med 5,6 meters oppløsning.Kartleggingsperiodener april 2018. I denne
rapporten er det kun benyttet data fra multistråle-ekkolodd, og bunndataene fra Langsetvågener av
akseptabelkvalitet med oppløsningpå 5,6 meter.
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Perspektivisk2D

Figur 2:Oversiktskartved Langsetvågen.Dybdekoterforhver5. meterer markert, og blåtoner fra lys til mørkmarkerer
økendedybde.Kartkilde:Olex.

Figur 3: Oversiktskartmed anleggfra Lansetvågen.Øversti bildeter et snitt av havbunnenfra strekensom er markert
ortogonalt på anlegget.Dybdekoterforhver 5. meterer markert, og blåtoner fra lys til mørkmarkererøkendedybde.
Kartkilde:Olex.
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Figur 4: Oversiktskartmed loddskudduttrykt i oransje.Områdeneinnenfor en radius på 167 meter fra opploddede
punkterer estimerteverdierog ikke faktisk målt havbunn.Kartkilde:Olex.

Perspektivisk3D

Figur 5: Tredimensjonalbunntopografi(sett fra vest)vedLangsetvågen.Kartkilde:Olex.
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