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Bakgrunn og formål
Nearshore Survey AS har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført kartlegging med multistråleekkolodd
av tre områder i Rauma som renner fra Lesjaskogvatnet, gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Formålet var å
samle inn detaljert batymetri som en del av forundersøkelse av trasé for utvidelse/omlegging av E136 som i
dette området ligger mellom elven og jernbanen (Raumabanen). Oppdraget har blitt koordinert via Terratec
AS. Denne rapporten beskriver utstyr, metode og praktisk gjennomføring.

Kart som viser beliggenhet av oppmålte områder, fv: Jetmundhølen, Nordre Flatmark og Midtre Flatmark.

Besøks-/Leveringsadresse:
Nedre Åstveit 12 - 14
5106 Øvre Ervik

Post: C/o Accountor Bergen AS
Krokatjønnveien 15
5147 Fyllingsdalen

Telefon: +47 909 44 171
E-post: office@nearshore.no
Internett: www.nearshore.no

Organisasjonsnummer: NO 912 763 307 MVA
Bank: 3208.26.07527, SpareBank 1 SR-Bank
SWIFT: SPRONO22, IBAN: NO5532082607527

Nearshore Survey AS
Målemetode
Oppmålingen har blitt utført med en Seadoo Spark vannscooter utrustet med et skrogmontert Norbit WBMS
multistråleekkolodd (400 kHz). Det lave dypgående muliggjør oppmåling på svært grunt vann og tett oppunder
land. Siden farkosten er utrustet med vannjett har den høy manøvreringsevne, selv i lav hastighet, noe som
muliggjør operasjon i elv og mindre stryk. Den aktuelle modellen har håndterbar vekt og størrelse og et
skrogmateriale (glassfiberforsterket polyetylen), som tåler slag/støt uten fare for sprekkdannelse.
Svingerhodet er montert i en spesialbygget gjennomføring som gjør at sender-/mottakerelementene kun
stikker noen få centimeter utenfor skutebunn, men beskyttet mot skade ved grunnstøting bak fire
kniver/finnekjøler som stikker ca. 15cm ut fra skroget. Systemet sender ut 256 stråler i vifteform tvers under
båten. For å kompensere for roll/pitch/heave benyttes en TSS DMS-025 bevegelsessensor som er boltet
direkte oppå innvendig flens som holder ekkoloddet fast i tunnel gjennom skroget. Med en slik installasjon
minimeres influens fra flexing (skrogbøying) og innmålingsfeil. For posisjon og heading benyttes en Trimble
SPS852 GNSS-mottaker, paret til en SPS552H-mottaker. For korreksjonssignaler (RTK) benyttes CPOS som
mottas via mobilnettet (3G/4G/ICE). Både navigasjon, logging av data og styring av ekkoloddet gjøres via Olex
navigasjonsprogram m/Atec-modul som betjenes via vanntett berøringsskjerm. Dette muliggjør en-manns
operasjon, selv fra en så liten farkost. Sikkerheten ivaretas gjennom egnet utstyr(PPE), best mulige
forberedelser inkl. befaring og risikovurdering (SJA), gode rutiner og overvåkning/støtte fra land.

Innvendig flens som forbinder ekkolodd og MRU/TSS-DMS Seadoo Spark survey-vannscooter under operasjon

Lydavbøyning
På grunn av positiv eller negativ avbøyning kan selv små variasjoner i vannets lydhastighet, særlig i overflaten,
gi store utslag på måleresultatene. For å kunne ta hensyn til denne effekten benyttes en SAIV SD204 CTDprobe som senkes ned til den treffer sjøbunnen i et av de dypeste områdene i vannet/måleområdet.
Instrumentet logger konduktivitet, trykk og temperatur hvert sekund på veg gjennom vannsøylen og etter
overføring til PC beregner tilhørende program, stedtes lydhastighetsprofil basert på internasjonalt anerkjente
formler (UNESCO). Lydprofil overførers og aktiviseres i ekkoloddet før logging av data. I tillegg benyttes en
skrogmontert Valeport Mini-SVS sensor som fanger opp lydhastighetsendringer nært svingerhodet.
Gjennomføring
Oppmålingen ble gjennomført på dagtid, den 23. september 2020. Etter befaring fra landsiden langs
hovedvegen (E136) som ligger på nordsiden av elven og samtaler med berørte grunneiere, ble det identifisert
egnede områder for sjøsetting/opptak av farkosten, samt en mulige farbar passasjer mellom Nordre og Midtre
Flatmark, da det var vanskelig å finne egnet utsettingsplass ved Nordre. Etter tilrigging og utsetting ved Midtre
Flatmark, måling av lydhastighetsprofil og oppstart/kontroll av alle systemer, ble det scannet så tett inntil
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elvebredden og banker/grunner/steiner som praktisk mulig, dvs. for det meste opp til grunnere enn 0.5m, men
varierende avhengig av forholdene på stedet som vannføring og bunnens beskaffenhet. For passering ned og
opp det lille stryket mellom Nordre og Midtre Flatmark ble det fra landsiden registrert overrettmerker (med)
som ville gjøre det mulig å følge en tilsynelatende sikker rute/linje ned elven, da steiner/grunner/fossehoder
ikke alltid er lett å se ovenfra. Dette viste seg å fungere greit og samme linje ble fulgt opp igjen uten skade.
For oppmåling i Jetmundhølen ble farkosten satt ut lengre nede i elven, dvs. 2-300m nedenfor måleområdet, i
svingen hvor bilvegen går tett inntil elven og det er en åpning i autovernet ned til en liten sandbanke/strand
som ble anvist av grunneier. Dette stedet fungerte også veldig greit og forholdene for måling var gode, men en
stor banke midt i måleområdet og for mye luftbobler og stryk øverst i området gjorde at kun deler av
polygonet kunne dekkes. Vannføringen i elven var moderat, dvs. nært gjennomsnittet på 41 m3/sek. Dette var
fordelaktig mtp. utsetting/opptak, men noe lavt for å oppnå bst mulig dekning. Videre var det av hensyn til
personellsikkerhet ikke mulig å måle så langt ned mot toppen av Kjerkjefossen mellom Nordre Flatmark og
Jetmundhølen som ønsket.
Bearbeiding av data
De innsamlede data er rengjort for målefeil, sammenstilt i terrengmodeller bestående av millioner av
målepunkt og tilpasset NGO høydesystem (NN2000), basert på høyde registrert vha. GNSS. Dette innebærer et
det er tatt hensyn til vannspeilets høyde på det aktuelle måletidspunktet. Eksporterte data har en punktetthet
på mellom 10-25cm, i snitt 12-13 cm. Dataene er levert som godkjente målepunkt og som 20x20cm grid (ASCII
XYZ-filer). Alle kart/data er levert som EU89-UTM32N
Nøyaktighet
Grunnere enn 20m har anvendt oppsett, dvs. båt og utstyr en målenøyaktighet innenfor +/- 10cm både
horisontalt og vertikalt. (Dokumentert gjennom beregning og kontroll over P20 referanseflate i Bergen.)
GNSS forhold og datakvalitet
Vi opplevde at mottaksforholdene for det meste var stabile og det ble oppnådd «fixed RTK» (Q-faktor 4)
mesteparten av tiden. Systemet er satt opp til å stoppe logging når dette inntreffer og de hull som oppstår ble
dekket ved senere passeringer. Noen få steder tett oppunder land opplevde vi riktignok små posisjonshopp
som følge av skygge og bytte av satellitter, men dette ligger innenfor det man må forvente i denne type
omgivelser. Mesteparten av dataene som har blitt filtrert bort skyldes penetrering i bunnen som følge av bløt
overflate, spesielt for stråler som treffer nært nadir.
Oppsummering
Kartleggingen har blitt gjennomført etter planen og uten uhell eller skader. For det meste er det blitt kartlagt
opp til grunnere enn 0.5m vanndyp, unntatt hvor banker/steiner/stryk gjorde dette uforsvarlig av hensyn til
sikkerheten.
Vi håper batymetridataene vil ha den tiltenkte nytteverdi og kan benyttes i videre planlegging av prosjektet.
For spørsmål eller dersom noe skulle være uklart kan Nearshore Survey AS kontaktes på e-post eller telefon.
Halvor Mohn
Daglig leder
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Prosesserte data fra Jetmundhølen vist som skyggerelieff i Google Earth

Prosesserte data fra Nordre Flatmark vist som skyggerelieff i Google Earth
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Prosesserte data fra Midtre Flatmark vist som skyggerelieff i Google Earth

Målepunkt fra Jetmundhølen visualisert i Olex
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