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Kartlegging av batymetri i Nidelva ved 
Nelaug, Åmli kommune. 
Oppdragsrapport 

Bakgrunn 
På oppdrag fra Norconsult AS har HydraTeam AS utført dybdekartlegging av deler av Nidelva ved 

Nelaug i Åmli kommune. Oppmålingen ble utført den 6-7. mai. Det var gunstige forhold for 

oppmåling med tanke på vær og vind, men vannføringen var relativt lav. Både hovedløp og «søndre 

løp» (Lisleå) ble kartlagt innenfor avtalt område, med unntak av et parti som var for grunt (figur 1). 

Det ble fokusert på lengdeprofiler ved oppmålingen og supplert med tverrprofiler etter skjønn. Det 

ble også gjort en enkel oppmåling av tykkelse av brudekkene som krysser elva i prosjektområdet. 

Dybdedata blir utlevert som punktsky (csv) i UTM32 NN2000. Det blir også oversendt innmålte 

vannspeil og bilder. 

 

Figur 1 Oversiktskart over kartlagte område: punktsky over norgeskart (kartverket.no). Firkant uthever et område av sørlig 
elveløp hvor det var for grunt for båt, og er derfor ikke kartlagt.  

Norconsult v/ Gunnar Fiskum 
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Metode   
Punktinnmålinger – GNSS 
Oppmålingen ble utført med GNSS utstyr med CPOS korreksjonsdatatjeneste fra kartverket [1]. 

Nøyaktighet med CPOS er på grunnriss (X- og Y-koordinater) 8 mm og for høyde (Z-koordinat) 20 mm 

under ideelle forhold. Oppnåelig nøyaktighet er også avhengig av lokale forhold, da f.eks. bygg, trær 

og høyspentledninger kan forårsake «støy». I praksis vurderer vi samlet nøyaktighet for innmålte 

høyder til +/-25 mm.  

Dybdekartlegging – M9 
Det ble benyttet et Sontek M9-Doppler instrument (ADCP) [3] for dybdekartleggingen. Instrumentet 

måler dybder mellom vannoverflaten og bunnen med 5 punkter samtidig. Instrumentet bruker 

differensiell GPS med basestasjon plassert på land for korrigering av x- og y-koordinater. 

Nøyaktigheten ligger på 2 - 3 cm. i grunnriss. Ved etterprosessering benyttes CastAway og innmålt 

vannspeil i NN2000 for å korrigere data. CastAway data [2] er punktinnmålinger av salt- og 

temperaturprofiler i vannsøylen som korrigerer lydhastigheter i vann. Referansenivå for dybdedata 

er vannspeil som måles inn med GNSS. Punkt med lav nøyaktighet og feil blir luket ut ved hjelp av 

kvalitetsparameter og manuelt hvor punkt har unormale verdier. Nøyaktigheten på dybdedataen 

påvirkes av flere faktorer, som GPS-forhold, vær, strømningsforhold i elva, trær og andre ting som 

ligger i vannet, vanntemperatur og saltinnhold. Erfaringsvis forventes en presisjon på +/- 10 cm. 

Unøyaktigheten øker normalt med dypet. Måleinstrumentet måler 5 punkter ned til ca. 34-35 m 

dybde. Dypere enn dette (ned til ca. 75-80m) er det kun et punkt som måles (vertikalstrålen til 

instrumentet), noe som gir en lavere oppløsning.  

 

Data 
Det meste av elva er kartlagt med tre parallelle lengdeprofiler, noen områder kun to, og det supplert 

med tverrprofiler i trange partier og ved markante terskler. I områder med tre lengdeprofiler er det 

forsøkt å plassere profilene mot hver bredde og ca. midt i elveløpet. I områder med to parallelle 

profiler er en profil plassert ca. midt i elveløpet og den andre mot en av sidene. Enkelte terskler/stryk 

er ikke godt kartlagt da de var for strie for trygg tilnærming med båt; disse bør være godt synlige i 

laserdata. 

HydraTeam arkiverer alle måledata; rådata fra M9, GPS-data samt prosesserte data. 
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Figur 2 Bilde tatt ovenfor bru i Lisleå og viser grunt stryk som ikke lot seg passere under oppmåling med båt.  

Observasjoner 
Det er tre bruer som krysser elva i det kartlagte område. To bruer krysser hovedløpet, øst og vest for 

Niderå trelast, og en mindre bru som krysser Lisleå. Tykkelsen på brudekkene over hovedløp var 

begge 1,5 m tykke, brudekket over Lisleå er 0,7 m. 
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Figur 3 Bru over Lislåa, ca. 70 cm tykk.  
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Figur 4 Vestre bru over Nidelva (vest for Nidarå trelast), ca. 1.5 m tykk.  

 

Måleforhold 
Det var generelt veldig gode oppmålingsforhold for GPS og kartlegging av dyp, med unntak av øvre 

del av Lisleå som var for grunn og hadde tettere vegetasjon inn mot elveløpet.  

 

Sign. utførende 20.05.2020 

 

 

Referanser 
[1] Statens kartverk. Fakta om CPOS 2019. (https://www.kartverket.no/Posisjonstjenester/CPOS/) 

[2] CastAway-CTD. https://www.sontek.com/castaway-ctd 

[3] Riversurveyour M9. https://www.sontek.com/riversurveyor-s5-m9 
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