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1 Sjömätningens primära ändamål 

Marcon Teknik AB (MTE) har fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att utföra sjömätning (MBES / multibeam 
echosounder) i Lygnern. Sjömätningens ändamål är att klarlägga och redovisa djupförhållandena i det aktuella 
området inför en eventuell ledningsförläggning. 

2 Beskrivning av sjömätningsområde 

Sjömätning har skett i Lygnern som är belägen sydöst om Kungsbacka mitt i mellan Halland och Västra 
Götaland. Kortfattat har tre potentiella landfästen och sträckan mellan dessa sjömätts för att sedan kompletteras 
med ytterligare en sjömätt sträcka som binder samman huvudsträckningen. Området för sjömätning presenteras i 
ritningarna MAR-A1L-1909-001 till -003 samt MAR-A1L-2104-004. 
 
Vidare har sjömätningen kompletterats med enklare bottenprovstagning med en Van Veen bottenhuggare (se 
figur 1) samt droppkamera (se figur 2) för att okulärt undersöka bottenförhållandena vid två punkter längs 
sträckningen.  
 

3 Tidsplan för genomförande 

Sjömätningen utfördes i två etapper. Första delen sjömättes i augusti 2019 och andra delen i april 2021. 

4 Resultat 

4.1 Sammanfattning 

Det finns inga objekt längs med sträckan och sjöbotten är väldigt slät utan stora block. Vi ser inget hinder för att 
en eventuell ledningsförläggning sker inom sjömätt område, se ritningsunderlag för sträckning alternativt 
försättsbladet.  

Figur 1, bottenhuggare av typ Van Veen. 

Figur 2, droppkamera. 
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4.2 Sjömätning 

Sjömätning har utförts längs med föreslagen ledningsförläggning, högsta uppmätta nivå vid respektive landfäste 
återfinns i tabell nedan. Lägsta uppmätta nivå var -34,43 m vilket ger ett största djup om ca 50 m vid inmätt 
vattenstånd om +15,26 m i RH2000 i april 2021 när kompletterande mätning utfördes. 
 

Lägsta nivå vid landfästen 
Landfäste norr +14,61 m 
Landfäste öst +14,62 m 
Landfäste söder +14,58 m 

Tabell 1, lägsta uppmätta nivå vid respektive landfäste i RH2000. 

Nedan följer en rad bilder tagna från genomförd sjömätning som visar på typisk bottenprofil med mindre 
fraktioner och små djupförändringar med undantag för övergångarna mellan landfäste och djup botten. 
Ekvidistans om 1 m med tjockare djupkurvor var femte meter. Högre frekvens mellan djupkurvor innebär en 
större förändring i nivå kontra lägre frekvens. 
 

 
Figur 3, landfäste syd, Dyrenäs. Se översikt och vit markering till höger. 

Brant lutning till höger i bild från landfäste till första ”platå” för att sedan gå djupare i ytterligare en etapp för att 
slutligen stabilisera sig. Endast större fraktioner, typ block vid landfästet. I övrigt väldigt slätt, likaså i sträckan 
nedan. 

 
 

 
 
 

 
 

Figur 4, nordväst om landfäste Dyrenäs.Se översikt och vit markering till 
höger. 
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Centrum av det sjömätta området inklusive kompletterande mätning visar på samma typ av botten som sträckan 
norr om det södra landfästet. Dvs små fraktioner och slät botten med inga eller för ledningsförläggningen 
försumbara förändringar i nivå. 
 
Nedan figur visar stigningen till landfästet i norr som till skillnad från de andra två landfästena saknar större 
fraktioner så 
som mindre block.  

Figur 5, centrum av sjömätning, nordöst i bild visas sträckan som ansluter till det östra landfäste Flohult. Se 
översikt och vit markering i övre högra hörnet. 

Figur 6, anslutning till det norra landfästet Blåsås syns överst i bild och till höger i bild syns sträckan som 
ansluter till det östra landfästet Flohult. Se översikt och vit markering i övre högra hörnet. 
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Figur 7 visar det östra landfästet som har en relativt flack lutning i jämförelse med det södra landfästet och är 
inte fullt så stenigt men har fortfarande inslag av mindre block. 
 

4.3 Bottenbeskaffenhet 

Okulär besiktning av bottenbeskaffenheten har genomförts vid två punkter längs med sjömätningssträckan, en i 
norr och en i syd. För positioner för bottenprov och droppkamera, se figur 8 nedan samt tabell 2. 
 

 
Figur 8, bottenprov med Van Veen bottenhuggare samt droppkamera har genomförts vid två separata platser. Platserna är 
markerade med magenta respektive grönt kryss i nord och syd. 

Figur 7, landfäste Flohult i öst. Se översikt och vit markering i övre vänstra hörnet. 
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Ungefärlig position för droppkamera samt bottenhugg enligt tabell nedan. 
 

Beskrivning Northing Easting Nivå 

Provpunkt norr (magenta) 6 378 444 175 689 -16 m 

Provpunkt syd (grön) 6 377 037 175 279 -30 m 
Tabell 2, positioner för droppkamera och bottenprov. Koordinatsystem Sweref99 med projektion 1200 samt vertikalt 
referensplan RH2000. 

Proverna och filmerna på respektive plats är i stort sett identiska. Överytan består av fint fördelade förmultnande 
växtdelar i form av en lättflyktig lös gyttja, helt utan inblandning av sand. Proverna saknar svaveldoft, vilket 
tyder på att förmultningsprocessen har det syre som behövs för att fortgå. På filmerna förefaller bottens överyta 
jämn. 
 
Att döma av den data som samlats in vid ekolodning så bör slutsatsen kunna dras att den del som har liten 
nivåvariation, dvs från landfästet i syd efter att nivån stabiliserats (den djupaste delen) upp till landfästet i norr, 
består av liknande typ av botten. 
 
Video från droppkamera finns att tillgå om så önskas men stillbilder är svårtolkade och gör sig inte väl i 
rapportform och exkluderas därför ur rapporten. 
 

 

Figur 9, bottenprov norr. 
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Figur 10, bottenprov syd. 

5 Sjömätningskvalité 

Sjömätningen har genomförts så att kvalité på djupdata uppfyller standarden FSIS-44 (December 21th 2010), 
Finska och Svenska implementeringen av IHO Standards for Hydrographic Surveys Special Publication No 44 
5th Edition (S-44). 

6 Positionering (koordinatsystem, geoidmodell och höjdsystem) 

Sjömätning och redovisning har utförts i SWEREF 99 1200. Vertikalt används geoidmodell 
SWEN17_RH2000.txt från Lantmäteriet och appliceras i mjukvara som styr positionssystemet. 
 
Positionering utfördes med nätverks-RTK tillhandahållen av SWEPOS. Positioneringsmetoden användes både 
som horisontellt- och vertikalt referensplan. 
 
MTE mätte in vattenytan vid sjömätningen som utfördes 2021-04-07 till +15.26 i RH2000. 
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7 Metodbeskrivning 

7.1 Kalibreringsmetoder 

Installationen kontrolleras i sin helhet regelbundet genom lodning över kända mål. Den kontrolleras och 
kalibreras även på plats genom fyra mätningar utmed tre ca 300 m långa mätlinjer planerade parallellt.  
 

7.2 Kursavstånd, bottentäckning/överlapp, farter 

Kursavståndet anpassades med hänsyn till djupet så att fullkomlig bottentäckning (belysning) uppnåddes (200% 
täckning, 100% överlapp) med en sjömätningsfart på ca 2 knop. 
 

7.3 Horisontell position 

I mjukvaran Teledyne PDS väljs ett gränsvärde för maximalt tillåtna fel för horisontell position, RTK-höjd, 
hävning och riktning. Överskrids någon av dessa gränser larmar programmet och linjen avbryts och körs om. 
 

7.4 Manuell efterbehandling – flaggning av djupdata 

Manuell efterbehandling sker i Teledyne PDS, de djupdata som inte anses vara av rätt kvalitet flaggas och 
exkluderas från slutresultatet.  

8 Sensorer och programvara 

Instrument: Tillverkare: Modell: 
Ekolod Norbit iWBMS 
Attityd- och headingsensor Applanix PosMV Wavemaster 
Ljudhastighetsmätare Valeport Swift SVP 
Online ljudhastighetsmätare Norbit Norbit 
RTK-GPS SatLab SL600 

 
All mjukvara för insamling, efterbehandling och kvalitetskontroll är 
Teledyne PDS Control Center. EIVA NaviPlot/NaviModel samt 
AutoCAD har använts för framställande av ritningsunderlag. 

Tabell 3, ett urval av sensorer och utrustning som använts i projektet inklusive mjukvara. 

9 Resurser och ansvarig personal 

Personal Fartyg (Sound Searcher) 

Funktion: Namn: Skrov: Plast 

Uppdragsansvarig Carl Karlsson Längd: 1,8 m 

Skeppare Oskar Bengtson Bredd: 0,8 m 

Sjömätare  Devin Leary Djupgående: ~0,35 meter 

Redovisning Emil Rylander Framdrift: elektrisk 

Tabell 4, medverkande personal och använd mätfarkost. 

 




