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Abstract 
 

The Swedish Maritime Administration (Sjöfartsverket) has a large amount of backscatter data collected 

with multibeam echosounder in their archive that has not been fully used despite its great potential. 

Backscatter data contains information about the strength of the reflected signal, often called amplitude 

strength. Large amounts of backscatter data could be used to describe the acoustic bottom reflection.    

 

The purpose of this study is to describe how the variation of the amplitude strength varies dependent on 

which estimated bottom types the data reflects from. Also a method will be produced which purpose is 

to create gridded dataset of estimated bottom hardness and bottom type based on amplitude data and 

compare this method with official data from the Geological Survey of Sweden (SGU). 

 

A total number of 45 million depths (data points) were used in the study area. Every data point contains 

information about the amplitude strength that the system has recovered from the reflective echo. This 

data needed to be preprocessed, including an angle correction that produces a more reliable value of the 

amplitude strength. With existing information about the bottom from the study area, in this case a marine 

geological map from SGU, the amplitude from some estimated specified bottom types could be studied. 

The result shows differences in their variation. Specific values of mean and standard deviation could be 

distinguished by which estimated specific bottom types that were studied.  

 

The amplitude strength from the backscatter information of the complete data set was used to create a 

raster that describes the estimated bottom-hardness. Different raster were created with various 

parameters dependent on the purpose. All of the created raster data had in common that it was created 

using a technique called “flow calculation” which result in more equalization. 

 

The mean and standard deviation for every individual estimated bottom type were used to create interval 

for classification of the bottom types. To achieve a more accurate estimation of the mean and standard 

deviation for the bottom types, a 68 % confidence interval were used. The classes that were chosen for 

classification was “soft clay”, “sand, gravel and stone”, “solid rock”, “stone and block” and “lower 

amplitudes”. “Solid rock” and “stone and block” were combined in the same class because of their 

similar physical properties. “Lower amplitudes” were chosen in order to indicate areas where the 

amplitude strength from the reflective echo was lower than “soft clay”.  

 

The result of the intervals was adjusted by an examination of the raster data and the marine geological 

map and was then used for classification.  

 



 

 

The result from the classification shows that areas of different bottom types could be distinguished in the 

map. The majority of the classification was of the type “soft clay”. A comparison between the 

classification and the marine geological map showed some differences. “Soft clay” matched with 86 %, 

“sand, gravel and stone” 30 %, “solid rock, stone and block” 52,5 % and the total matched with 56,2 %. 

Comparisons between 9 samplings in the area were made. The result shows that the classification-

accuracy is 89 %. 

 

The study shows that the amplitude strength correlates to the bottom type. Note that too few samplings 

for bottom classification were used in the study and thus the results are not fully reliable. The study, 

however, shows that with larger amount of data and more accurate reference data a better automatic 

classification method could be developed.  

 

Keywords: Backscatter, amplitude strength, multibeam system, multibeam echosounder,GIS, bottom hardness, bottom type 

classification 

  



 

 

Sammanfattning 

 
Sjöfartsverket har i sitt arkiv en stor mängd backscatterdata, insamlat med multibeamekolod, som ännu 

inte har använts till sin fulla potential. Backscatterdata innehåller information om den reflekterade 

signalens styrka, även kallad amplitud. Stora mängder backscatterdata kan användas för att beskriva den 

akustiska bottenreflektionen.   

 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur variationen för amplituden varierar beroende på 

vilken bottentyp den reflekteras ifrån. En metod för att skapa rasterdataset med bottenhårdhet och 

bottentyp baserat på amplituddata ska utvecklas. Resultaten från denna metod ska sedan jämföras med 

kartdata från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).   

 

Totalt användes cirka 45 miljoner bottenpunkter i studieområdet. Varje punkt innehåller information om 

amplitud som systemet har registrerat från det reflekterade ekot. Dessa data behövde genomgå 

databehandlingar, bl.a. en vinkelkorrigering som ger ett mer trovärdigt värde av amplitud. Med hjälp av 

befintlig information om studieområdets sjöbotten i form av en maringeologisk karta från SGU, kunde 

amplitud från ett antal specifika uppskattade bottentyper studeras direkt. Resultatet uppvisar stora 

skillnader i amplitudens variationer. Specifika medelvärden och standardavvikelser kan urskiljas 

beroende av vilken specifik uppskattad bottentyp som studerades. ”Mjuk lera” gav en svagare signal 

med relativt låg standardavvikelse. ”Häll” och ”sten och block” reflekterade en liknade men starkare 

signal.  

  

Amplitudata från backscatter-informationen i hela datamängden utnyttjades för att skapa raster vars syfte 

var att beskriva den uppskattade bottenhårdheten. Olika raster skapades med olika parametrar beroende 

på ändamål. Gemensamt för alla skapade raster är att de är uppbyggda med metoden ”flytande 

beräkning” som möjliggjorde en mer utjämning.   

 

Resultatet av medelvärde och standardavvikelse från varje enskild bottentyp utnyttjades för att utföra en 

klassning av bottentyper på ett skapat raster lämpad för just bottentypsklassificering. För att få ett mer 

noggrannare medelvärde och standardavvikelse studerades ett 68 % konfidensintervall för de olika 

bottentyperna. De bottentyper som valdes för klassningen var ”mjuk lera”, ”sand, grus och sten”, ”häll”, 

”sten och block” och även ”lägre amplituder”. ”Häll” och ”sten och block” klassades samma eftersom 

deras fysikaliska egenskaper gör att deras värden ligger nära varandra vilket gjorde det svårt att urskilja 

dem. 

 



 

 

”Lägre amplituder” utnyttjades för att identifiera områden som har lägre reflektionsförmåga än mjuk 

lera. Vilken bottentyp det är kan endast provtagning ge svar på. Med hjälp av tolkning av skapade raster 

och den maringeologiska kartan så korrigerades intervallen och användes som klassning.  

 

Resultatet från klassningen visar tydligt att områden kan urskiljas i kartbilden. Majoriteten av 

klassningarna resulterade i typen mjuk lera. En jämförelse av klassningen med den maringeologiska 

kartan visar att stora skillnader finns mellan dem. Mjuk lera gav en överensstämmelse på 86 %, sand, 

grus och sten 30 % och häll, sten och block 52,5 %, vilket gav en total överenstämmelse på 56,2 %. 

Jämförelse utfördes även med 9 provtagningspunkter som fanns tillgängliga i området. Det visade en 

total överenstämmelse på 89 %.    

 

Undersökningen visar att amplitud från havsbottnen korrelerar med bottentypen det är. Noterbart är att 

metoden för bottentypsklassificering som utvecklats i denna studie inte har kunnat kvalitetsgranskas med 

ett trovärdigt resultat, p.g.a. av statistiskt för få provtagningspunkter att jämföra mot. Studien visar dock 

att med mer data och noggrannare referensdata kan en mer automatisk klassningsmetod utvecklas. 

 

Nyckelord: Backscatter, amplitud-styrka, multibeamsystem, multibeamekolod, GIS, bottenhårdhet, bottentypsklassificering  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

 
Sjömätning med mutlibeamekolod är en den metod som utnyttjas mest av Sjöfartsverket för att kartlägga 

sjöbottnar för information om främst djup men även om bottnens hårdhet i form av amplituddata 

(backscatter) (MSB 2015). Sjöfartsverket är ett affärsverk som främst har i uppgift att mäta för 

handelssjöfartens behövlighet, där djupmätning är av högsta prioritet (Öiås et al. 2014).  

 

Analyser av backscatter från multibeamekolod är ett relativt outforskat område men som har stor 

potential enligt Parnum et al. (2006). Backscatter förklaras som intensiteten av den reflekterande 

ljudvågen som systemet registrerar (Kågesten 2008). Olika bottentyper har olika akustiska reflektiviteter 

beroende av vilken ”hårdhet” de har (Öiås et al. 2014). Mjukare bottentyper har oftast en lägre akustisk 

reflektivitet och hårdare bottentyper har oftast en högre akustisk reflektivitet (Kågesten 2008). 

Bottenspår, sandbankar och spår av inlandsisen syns tydligare i backscatterdata än vad som kan ses i 

djupmodeller (Öiås et al. 2014).    

 

Information om bottensediment är av stor vikt vid habitatskartering och annan havsmiljöforskning (Öiås 

2016). Ett område över Södra Mälaren som blev insamlat med ELAC multibeamsystem under året 2003 

av Sjöfartsverket kan innehålla mycket viktig information som kan utnyttjas att skapa metoder för 

tillämpning av backscatterdata (Öiås 2016). Klassificering av bottensediment, baserat på backscatterdata 

mätt med multibeamekolod och sidoavsökande sonar, utförs redan idag av SGU, av andra nationella 

geologiska undersökningar och av sjömätande myndigheter och privata företag som en del i det ordinarie 

arbetet (Öiås et al. 2014). En tidigare studie (Apler et al. 2014) vars syfte var att utveckla metoder för 

kartläggning av fiberbankar och fiberrika sediment visade att variationer i bottenbeskaffenheten kan 

synas tydligt i högupplösta backscatterdata. För att få en automatisk lokalisering och klassning av 

fiberbankar, fiberrika sediment och ytsediment från backscatterdata behövs kännedom om den 

geologiska uppbyggnaden som havsbottnen har och många provtagningar av sedimenten för kalibrering 

och kontroll för ett bra resultat (Apler et al. 2014).   

 

Backscatterdata från multibeamekolod ger alltid en variation på amplitud-styrkan beroende vilken 

träffvinkel den returnerade signalen reflekteras från. Därför krävs det att amplituddata träffvinkel-

korrigeras för att kunna analyseras. Tidigare forskning (Clarke 1994) visade att denna unika variation av 

amplituden mot träffvinkel skulle kunna utnyttjas för att klassificera bottentyper.  
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Kågesten (2008) menar att ytsedimentets kornstorlek för sand och finare sediment kan direkt relateras 

till den normaliserade amplitud-styrkan. Grövre sediment visade att ytans grovhet och form är viktiga 

parametrar för hur mycket ljud som kan reflekteras tillbaka.  För sediment som ligger i samma amplitud-

intervall kan en kombination med djupdata eller med standardavvikelse utnyttjas för att skilja dem åt 

(Kågesten 2008). Tidigare studie (Collier & Brown 2005) visade ett positivt samband mellan amplitud-

styrkans standardavvikelse och sedimentets fördelning på kornstorleken. En annan tidigare studie (Pace 

& Gao 1988) beskriver att backscatterdata kan utnyttjas för att kategoriska bottentyper som sand, gyttja, 

lera grus och stenar om tidigare kännedom av områdets botten finns.    

 

Utnyttjande av statistiska metoder på stora mängder backscatterdata med tidigare kännedom av områdets 

botten för att klassificera bottentyper är ett relativt outforskat tillvägagångssätt. Denna studie kommer 

fokusera på denna typ av tillvägagångssätt för att behandla och utnyttja backscatterdata med hjälp av 

GIS. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur amplituddata varierar beroende på vilken bottentyp 

signalen reflekteras från. Det skall även tas fram en metod för att skapa rasterdata över uppskattad 

bottenhårdhet och bottentyp baserat på amplituddata, samt att jämföra denna metod med officiell data 

från SGU. 

 

 Hur varierar amplituddata från områden där tidigare vetskap om bottentyper finns och kan denna 

variation utnyttjas för att kopplas till en specifik bottentyp? 

 

 Hur kan en metod utvecklas vars syfte är att beskriva bottentypen och bottenhårdheten i form av 

rasterdata, baserat på amplituddata som ingår i studiens indata och befintlig information om 

studieområdets bottentyper? 

 

 Hur pålitlig är metodens resultat och hur stämmer den överens med den maringeologiska kartan 

från SGU och kan metoden utnyttjas för att uppdatera allmän data hos SGU? 
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1.3 Ordlista 
 

GIS – Geografiska informationssystem  

Mutlibeamekolod – Instrument monterad under båten som sänder ut ljudvågor  

Sidoavsökande sonar – Instrument som borgseras efter båten och skickar ut ljudvågor 

Backscatterdata – Bottnens reflektionsförmåga 

Amplitud-styrkan - Styrkan på den reflekterande amplitudsignalen 

Bottensediment – Materialet som bottnen består av 

Sandbankar – Ansamling av sand eller grus 

Fiberbankar – Samlade mängder av träfibrer 

Kornstorlek – Viktig parameter inom bergarts
 
och jordartsklassificering 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sand
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grus
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2. Teori 
 

Detta avsnitt redovisar den litteratur som använts i studien. Bland annat kommer information om 

multibeamekolod, backscatterdata, bottentypsklassificeringsmetoder och statistiska metoder att 

redovisas.  

2.1 Ekolodning 

 

2.1.1 Enstråleekolod 

 

Ekolod är en typ av SONAR (Sound Navigation And Ranging) och kan tillämpas för att mäta vattendjup 

på ett mycket effektivt sätt genom att det monteras under båtar (NOC 2016). Principen för detta är att 

ekolodet sänder ut ljudvågor rakt ner från båtens synvinkel. Ljudvågen färdas genom vattnet och när den 

når bottnen reflekteras den tillbaka tills ekolodet registrerar den i systemet (se Figur 1). Systemet räknar 

tiden det tar för ljudvågen att reflekteras tillbaka, vilket möjliggör att ett djup kan räknas fram genom att 

utnyttja formeln:    

 

avstånd (djup) = (tiden / 2) × (hastighet för ljud i vatten)  

(NOC 2016). 

 

Figur 1 – Reflekterad ljudvåg från ekolod (USACE 2002). 

 



5 

 

Tiden det tar för ljudvågen att reflekteras mäts antingen elektroniskt eller mekaniskt (grafiskt) genom en 

typ av analogt inspelningsinstrument. Den insamlade ljudvågens noggrannhets beror på den akustiska 

reflektansen, alltså storlek, form, material o.s.v. på den yta ljudvågen träffar (USACE 2002).  

 

Ekolodsutrustningen behöver också bestå av en akustisk omvandlare för att sändning och mottagning av 

ljud skall kunna fungera effektivt. En omvandlares uppgift är att kunna omvandla energi från en skepnad 

till en annan. För akustiska omvandlare sker en omvandling från elektrisk energi och mekanisk energi 

(Åkerberg 2001).  
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2.1.2 Multibeamekolod 

 

Multibeamekolod (se Figur 2) är en mer avancerad typ av ekolod som utnyttjar ett större antal ljudvågor 

jämfört med enstråleekolod. Mekanismen och fysiken som står till grund för strålarnas utformning kan 

variera bland modeller vilket måste beaktas beroende vilken upplösning, precision och noggrannhet som 

resultatet skall innehålla (Åkerberg 2001). Alla signaler som tas emot förstärks, databehandlas och 

lagras. Denna signalbehandling måste ta en hänsyn till fartygets rörelser (Åkerberg 2001). Eftersom 

vattnets densitet varierar beroende på temperatur, salthalt och strömmar måste ljudvågornas utbredning i 

vattnet kompenseras med vilken hastighet som ljudet transporteras i det vatten som mätningen utförs i, 

även kallad ljudhastighetsprofil (Höök 2012). Då alla ljudvågor färdas från nadir (90 grader under 

fartyget) och utåt, måste denna ljudhastighetsprofil vara känd i skiktat vatten för att kunna beräkna den 

brutna strålens gång i vattenpelaren. De yttersta ljudvågorna längst ut i sidled får en större träffyta än 

dem närmare nadir (Åkerberg 2001). 

 
Figur 2 – Illustration av multibeamekolod (© Sjöfartsverket). 
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Tillsammans med fartygets sensorer och de utsända ljudvågorna (se Figur 3) kan geografiska djup 

bestämmas med hög noggrannhet, detta utförs längs breda områden utmed långa färdlinjer. Positionen 

behöver säkerställas med hjälp av GPS som är RTK (Real Time Kinematic) korrigerad (Höök 2012). 

Multibeamekolodens roll, pitch och heave korrigeras även med hjälp av en MRU (se Figur 4), som är en 

rörelsesensor, den beräknar hur båten ligger i vattnet (Höök 2012). Backscatter kan utnyttjas till att 

detektera olika bottentyper eller sediment eftersom de har olika reflektionsförmågor (SGU 

Hydroakustiska system).  

 

 

Figur 3 – sensorer och de utsända ljudvågorna (© Sjöfartsverket). 
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  Figur 4 – Sensorer i ett multibeamsystem (© Sjöfartsverket). 

 

För att havbottnens reflektionsförmåga skall ge ett rättvist resultat från multibeamekolod måste 

ljudsignalens styrka för varje enskild ljudvåg korrigeras bland annat ”för mängden energi som förloras 

på grund av absorption och spridning i vattnet samt för den vinkel och träffyta som ljudvågen har när 

den träffar bottnen” (Kågesten 2008). För just ELAC multibeamsystem har en korrigering av 

dämpningen av signalen som sker vid fortplantningen genom vattnet redan skett vid insamlingen baserat 

på dämningen i standard sjövatten (Öiås 2016). Med rätt kompensation och tolkning av backscatterdata 

kan resultatet ge en detaljerad information om sjön, havsbottnars struktur och bottnens hårdhet 

(Kågesten 2008).   

 

Olika typer av frekvenser utnyttjas på multibeamsystem beroende på vattendjupet som fartyget skall 

kartera. Medium-frekvens multibeamsystem (oftast med frekvenser mellan 70; 100; 150 kHz) är mer 

konstruerade att utnyttjas vid grunt till mellanliggande djup, såsom kontinentalhyllor, vattendjup ner till 

200 meter, dock kan de lägre frekvenserna utnyttjas effektivt på kontinentalhyllorna ner till 500-1000 

meter). Hög-frekvens multibeamsystem (200 kHz och högre) är konstruerade att utnyttjas för grunt till 

väldigt grunda vattendjup, ett par meter till tiotal meter (Lurton 2015).  
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2.2 Backscatter 

 

2.2.1 Backscatter-tekniken och förutsättningar 

 

Backscatter kan förklaras som reflektionen av ljudvågor som ekolodet skjutit ut och som därefter 

registreras av ekolodsmottagaren (Kågesten 2008).   

 

Mulitibeamekolod utnyttjas främst till att få ut djupdata över ett område, alltså en kartering av 

bottentopografin. En backscatteranalys kan visa objekt som inte kanske syns i djupdata. Exempel på 

detta är relativt platta vrak som inte går att urskilja ur en djupmodell, men kan framträda väldigt markant 

som en förhårdnad i backscatteranalysen (Flood & Törnqvist 2010).   

 

Amplitud-styrkan är ett mått av den osammanhängande returnerade energins styrka för en begränsad 

area av havsbottnen som kommer ifrån en ljudvåg som sänts ut i vattnet från ekolodet (Åkerberg 2001). 

Amplitud-styrka är alltså den energi som är kvar efter att den har utsänts från källan (ekolodet) och 

reflekterats tillbaka. Amplitud-styrkan kan utnyttjas som ett mått på hur olika bottnar reflekterar akustisk 

energi tillbaka till källan med en viss träffvinkel (Åkerberg 2001). Bottnens reflektionsegenskaper beror 

främst på hårdheten och grovheten på havsbottnen. En stark reflekterande signal är ett tecken på en mer 

hård botten (stenar, grus), och en svagare ett tecken på mjuk botten (slam, lera) skriver Kågesten (2008). 

  

Ljudvågor kan ses som akustisk energi, hur mycket av denna energi som reflekteras tillbaka till 

ljudkällan (ekolodet) beror främst på samspelet mellan havsbottnens fysikaliska egenskaper och den 

akustiska energin. På en plan och hård botten (se Figur 5 a) blir fördelningen av energin inte lika spridd 

som den blir för en ojämn och mjukare botten (se Figur 5 b) skriver Diaz (2000).   

 

Figur 5 – Spridning av backscatter-energi (Diaz 2000).   
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2.2.2 Backscatter-bearbetning 

 

Den hydrografiska informationen som erhålls av multibeamekolod är bestämd på ett noggrant och 

väldefinierat sätt i ett geografiskt referenssystem (Åkerberg 2001). Detta möjliggör att varje inmätt djup 

bestäms med hög noggrannhet som punktdata över ett område. Eftersom varje punkt innehåller 

information om djup och styrkan på reflektionen (amplitud), kan kartor skapas vars syfte är att visa hur 

ett område varierar i djup (batymetri) och i amplitud-styrka (MSB 2015).   

 

Den mängd läsbar energi som reflekteras tillbaka är beroende av den frekvens som ekolodet sänder ut 

ljudvågor med, den akustiska impedansen mellan vattnet och bottnen, träffvinkeln och bottnens struktur 

(USGS 2003). Ett multibeamekolod sänder ut ljudvågor i breda svep, detta gör att ljudvågorna färdas 

olika långt och träffar bottnen med olika träffvinklar. Mer tid i vattnet som ljudvågen färdas innebär att 

mer energi avtar. Dessutom finns det en inre variation i amplitud-styrkan som är beroende av 

träffvinkeln (Simkooei et al. 2009). En metod att motverka denna variation är att utnyttja ”Lamberts 

lag”. Den beskriver att amplitud-styrkan är” proportionell mot kvadraten av cosinus för infallsvinkeln” 

(Lurton 2002).   

 

Ett tidigare projekt (Öiås et al. 2014) visade att med tillräcklig stor mängd backscatterdata kan 

amplituden korrigeras baserat på träffvinkel, alltså en träffvinkelkorrigering av amplitud-styrkan. Öiås et 

al. (2014) beskriver att ”Sjöfartsverket har inom projektet utvecklat en programvara som i pc-miljö kan 

korrigera filerna till ett för ändamålet användbart dataset.” Programmet utgår ifrån att alla strålar som 

finns med i data utnyttjas. Medelvärdeberäkning utförs på varje stråle för hela området. Dessa 

medelvärden utnyttjas senare för att räkna ut ett gemensamt medelvärde och korrektionsfil för varje 

stråle, dessa appliceras på respektive kurs (Öiås et al. 2014). Data som har djup mer än 50 meter har 

genom tidigare erfarenhet inte gått att kalibrera och ett resultat har inte kunnat presenteras. Av den 

orsaken utförs en separat beräkning med djupare data och en annan beräkning för grundare data skriver 

Öiås et al. (2014). Genom denna metod kommer vissa områden att bli överkompenserade och vissa 

kommer bli underkompenserade jämförelsevis om varje delområde skulle korrigeras för sig själv. 

Fördelen med denna metod är ”att data kan presenteras bredvid varandra utan märkbara skarvar” (Öiås 

et al. 2014).   
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Med tidigare vetskap på vad det är för område som amplituddata ska utnyttjas till kan en normering av 

data utföras (Åkerberg 2001), då kan till exempelvis Sonarekvationen (Urick 1983) utnyttjas. 

Sonarekvationen kan användas för att teoretiskt uppskatta den energi som kommer ifrån den 

reflekterande ljudstrålen tillbaka till ekolodet och de störningar som kan tillkomma. Signalen som sänds 

ut kommer inte ha samma styrka som den signal som reflekteras tillbaka, detta på grund av spridning av 

energin i vattnet och vid bottenreflektionen (Åkerberg 2001). Sonarekvationen kan för ekolodning 

förklaras rent matematisk enligt formeln:  

 

EL = SL – 2TL + BS 

”EL = är den styrka av signalen som kommer att mätas av mottagaren.” 

”SL = uteffekten för den utgående signalens styrka.” 

”TL = signalförlust under vägen som sker på grund av absorption och spridning av energin.” 

”BS = backscatterstyrka är ett mått på hur effektiv havsbottnen är på att reflektera akustisk energi tillbaka till sändaren”      

 (Åkerberg 2001).  
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2.3 Bottentypsklassificering  
 

2.3.1 Backscatter – användning för bottentypsklassificering  

 

Detta avsnitt beskriver hur andra studier har gått tillväga för val av metoder att klassificera amplituddata 

och hur olika bottentyper kan urskiljas i statistiken.    

 

Tidigare studie (Pace & Gao 1988) har studerat backscatterdata som insamlats från tidigare känt område 

med information om bottentyper. Detta möjliggjorde att en kategorisering av datafilerna kunde klassas 

till sand, gyttja, lera, grus och stenar. Statistik räknades ut för varje enskild datafil eller klassning för att 

se hur de skiljde sig. Resultatet visade god urskiljande statistisk för de olika klassningarna.  

Simkooei et al. (2009) beskriver hur en klassificering av amplituddata kan utföras genom att finna olika 

utstickande variationer i hela amplitudvariationen för en viss träffvinkel i ett helt dataset. Resultatet 

visade att tre olika variationer kunde identifieras. För att koppla dessa variationer till uppskattade 

bottentyper togs 29 provtagningar av bottnen. Detta för att kunna studera den potentiella korrelationen 

mellan kornstorleken för en bottentyp och resultatet från klassningen av amplituddata. Deras studie 

(Simkooei et al. 2009) visade ett resultat för korrelationskoefficienten på 0,9.   

 

Clarke (1994) beskriver att genom granskning av backscatterdata där bottentypen redan är känd, skulle 

ett försök av en bottentypsklassificering kunna utföras genom att studera utseendet och storleken för 

amplitud-styrkans variation på träffvinkeln. Tekniken som utnyttjades i denna studie var att flera 

datafiler av backscatter data läggs ihop för att kartlägga deras amplitud-styrka mot träffvinkeln. Detta 

möjliggör att standardavvikelse och medelvärde för amplitud-styrkan kan studeras för varje enskild 

träffvinkel (Clarke 1994). Resultatet av denna granskning visade att fyra olika variationer kunde 

identifieras. Dock varierade resultatet mycket och kurvorna gick ihop med varandra. Clarke (1994) 

skriver som slutsats att en bottenklassificering genom denna metod inte ger ett tillräckligt godartat 

resultat.   

 

Kågesten (2008) utnyttjar en statistisk metod för klassning av backscatterdata till fem geologiska klasser 

(berggrund och morän, grus, sand, silt och leror och gyttjelera). Detta baserat på fem statistiska 

parametrar, bland annat medelvärde och standardavvikelse. En jämförelse utförs även mot kända 

bottentypers kornstorlek för att studera hur amplitud-styrkan varierar på grund av det. Resultatet av 

jämförelse mot kornstorlekar och amplitud-styrka för bottentyper visar tydligt att ytsedimentets 

kornstorlek för sand och finare sediment kan direkt relateras till amplitud.   
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Grövre sediment visar att ytans grovhet och form är viktiga parametrar för hur mycket ljud som kan 

reflekteras tillbaka. Resultatet från klassningsmetoden visade en riktighet på 91 % (Kågesten 2008).  

2.3.2 Metoder för klassificering av bottentyper 

 

För klassificering av bottentyper finns flera andra tillgängliga metoder som inte utnyttjar backscatterdata 

från multibeamekolod. Detta avsnitt listar de mest utnyttjade.   

 

Metoder som SGU utnyttjar 

SGU har haft uppdraget att kartera maringeologi sedan 1969. Syftet med det är att ta fram kunskap och 

information om havsbottnens ”sammansättning, egenskaper och uppbyggnad”, vilket ger underlag för 

kustzons- och havsplanering samt även för arbetet med de marina direktiven och nationella miljömål 

(SGU 2016).   

 

SGU utnyttjar flera metoder och utrustningar för att skapa maringeologiska kartor. Dessa är: 

 Bottenpenetrerande mätningar som producerar ”en akustisk bild av havsbottnens vertikala 

uppbyggnad”, detta utförs med hjälp av sedimentekolod och seismisk utrustning.  

 

 Bottenytbildande mätningar som utförs med sidoavsökande sonar (sidescan sonar). 

Denna metod ger yttäckande avbildning av bottenytans hårdhet. 

 

 Data som samlats in tolkas till geologiska förhållanden.  Dessa tolkningar kommer ifrån 

platser där mätningar, sedimentprovtagningar och visuella observationer av de geologiska 

förhållandena gjorts. 

 

 Olika typer av gripskopor utnyttjas som sedimentprovtagare, gripskopor, lådprovtagare 

och rörprovtagare. Valet av provtagare utförs efter provtagningens syfte och förväntad 

jordart.  

 

 En geologisk tolkning av materialet utförs efter insamling och bearbetning, detta utförs i 

en presentation i skala 1:100 000. 

 

(SGU 2016). 

 

Kvaliteten på de data som SGU tar fram kan avgöras av mängden felaktiga avgränsningar, felaktiga 

klassningar och antalet geologiska objekt som missas. Noggrannheten i positionering för dessa data har 

ökat kraftigt med åren. Tidigt utnyttjades radionavigering, senare utnyttjades GPS och DGPS vilket har 

ökat precisionen i positioneringen. Efter 2013 utnyttjas RTK som resulterar i en noggrannhet på 

centimeternivå (SGU 2016).  
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Den karta som SGU producerar är generaliserad för att lättare kunna läsas av. Detta innebär att en 

medveten förenkling har utförts för att öka läsbarheten. Exempel på generalisering som görs är 

sammaslagning och förenkling (SGU 2016).  

 

LIDAR 

 

LIDAR är en mätmetod som utförs från flygplan eller helikopter. Det är en mer effektiv metod för 

mätning av större ytor än mätning med båt och multibeamekolod (se Figur 6). Väder påverkar både 

möjlighet för mätning, flygsäkerhet och mätresultat (MSB 2015). Data från denna typ av laserskanning 

ger information om djup, lutning, småskalig bottentopografi, bottnens släthet (bottenekots bredd), 

bottenekots styrka. Denna information kan utnyttjas för att prediktera vad för bottentyp och objekt som 

finns på bottnen (Rydell et al. 2013). 

 

 

Figur 6 – LIDAR jämfört med mutlibeamekolod (MSB 2015). 

 

Tidigare studier (se bl.a. Wang & Philpot 2006; Wikström & Tulldahl 2010) visade att lidar från 

undervattensmiljö kan utnyttjas som en metod för att grovt klassificera bottenytsubstrat eller 

bottenvegetation.  
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Studien (Wang & Philpot 2006) visade att om en linjär regressionskurva av medelvärde och 

standardavvikelse från lidardata för en viss bottentyp kan beskrivas med hjälp av information från andra 

källor, skulle en uppskattning av olika bottentyper kunna bestämmas av statistiken.  

 

En annan studie (Wikström & Tulldahl 2010) visar att en klassificering har gjorts med statistiska 

modeller som tagits fram och utvärderats med biologisk inventeringsdata. Den slutgiltiga 

klassificeringen baserades på pulsbredd, bottnens lutning och standardavvikelsen av djupet. Tre 

modeller togs fram som utnyttjades var för sig för olika områden. Två av modellerna fick bra riktighet 

med 88 % respektive 83 %. Den tredje fick en riktighet på 63 % vilket var mindre än de andra två men 

som helhet bedömdes värdefullt av länsstyrelsen (Wikström & Tulldahl 2010). 

 

Flygbilder                 

Digitala flygbilder kan utnyttjas som en metod för att beskriva ljusare och mörkare bottnar. Denna 

metod bör dock endast utnyttjas på grundare bottnar. Rydell et al. (2013) skriver att på djup större än 8 

meter begränsas informationen i flygbilden. Flygbilder bör tas när förhållanden är bra, dvs. ”klart vatten 

utan solreflexer, vågor eller forsar”. Om detta uppfylls kan flera meter under vattenytan visualiseras. I 

studien (Rydell et al. 2013) utnyttjades flygbilderna genom ”att datorn plockade ut ett större antal 

spektralt liknande klasser som därefter klassades om genom visuell bedömning till två huvudklasser ljus 

respektive mörk botten”.  
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2.4 Normalfördelning och den empiriska regeln 

 
Weisstein (2016) beskriver en normalfördelning som den så kallade normala fördelningen för data. 

Parametrar som styr utsenedet är det reella värdet µ (my) och det positiva reella värdet σ (sigma), my är 

medelvärdet av fördelningen och sigma är standardavvikelsen för fördelningen). En normalfördelnings 

utseende skall ha sin topp kring medelvärdet, den skall vara symetrisk i maximumvärde och 

minimumvärde (se Figur 7). Normalfördelningar kan även kallas Gaussian-fördelning eller 

klockfördelning på grund av sitt utseende (Weisstein 2016).   

 

Den empirska regeln kan utnyttjas när en fördelning är normalfördelad. Det menas att uppskattningsvis 

kan 68 % av data falla inom en standardavvikelse, som är x̄ (samplings medel) ± 1 × s  

(standardavvikelse). 95 % av data faller inom 2 standardavvikelser och 99,9 % faller inom 3  

standardavvikelser (se Figur 7) (Agresti & Franklin 2013). 

 

Figur 7 – Normalfördelning (Agresti & Franklin 2013).  
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3 Metod 

 
För att få en bättre förståelse hur amplituddata från multibeamekolod kan utnyttjas i ett GIS för att ge 

information av sjöars bottnar, har andrahanskällor i form av artiklar, rapporter, böcker och annan 

relevant litteratur studerats. Mjukvaror och insamlingsinstrument som har utnyttjas till detta arbete var:  

 

- ArcMap 10.2.2 

- FME Workbench  

- Microsoft Excel  

- Sjöfartsverkets programvaror för läsning och formatering av fau-filer 

- ELAC Multibeamsystem (Datainsamlingsinstrument)  
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3.1 Studieområde 

 
Studieområdet som valdes ut var en del av södra Mälaren (se Figur 8). Anledningen till detta var att 

Sjöfartsverket har en stor mängd data över området som inte är sekretessbelagd. Detta möjliggjorde 

arbete med data utanför Sjöfartsverkets huvudkontor i Norrköping. 

 

 

  Figur 8 – Studieområde.  



19 

 

3.2 Indata 
 

Till detta arbete har olika data hämtas från Sjöfartsverket och SGU. Övergripande data redovisas i Tabell 

1. Studieområdets punkdata som står till grund för hela arbetet leverades av Sjöfartsverket i form av 

binärdata. Fullständig dataförteckning av binärdata redovisas i Bilaga 1. Dessa data är insamlat med ett 

multibeamekolod ”ELAC BCC MKII med LSE 307 uppgradering” (ELAC 2016).   

 

Antal punkter som totalt användes i studien var cirka 45 miljoner. Dessa data behövde behandlas och 

formateras om för att kunna skapa punkdata med koordinater i SWEREF 99 TM. 

 

Tabell 1 – Indata. 

Data Källa  Beskrivning 

Binärdata (punkt) Sjöfartsverket  Binärdata (punkt) som innehåller koordinater i RT 90 2,5 gon 
v och attributen djup och amplitud. 

Sjökort (WMS) Sjöfartsverket  Sjökort över studieområdet i SWEREF 99 TM. 

Vektordata (polygon) SGU Maringeologisk vektorkarta överbottenbeskaffenheten efter 
fysiska provtagningar. 

Vektordata (punkt) SGU Provtagningspunkter som innehåller information om vilken 
bottentyp som analyserats.  
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3.3 Databehandling 
 

För att kunna utnyttja den binärdata som var tillgänglig i studien till analysen krävdes bearbetning. De 

första stegen som utfördes var att Sjöfartsverkets utvecklade programvaror utnyttjades. Programvarorna 

gjorde att attributet amplituddata blev vinkelkorrigerad (se Avsnitt 2.2.2) och att binärfilerna 

konverterades till ASCII-format. Genom att utnyttja FME kunde data konverteras till vektordata (punkt) 

i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.    

 

Maringeologisk vektordata från SGU utnyttjades för att utföra en ”klippning” av punkskiktet med hjälp 

av de tillgängliga uppskattade bottentyperna i den maringeologiska kartan som fanns i studieområdet (se 

Figur 9). Endast det yttersta lagret undersöktes, dessa bottetyper var: 

 Mjuk lera 

 Sand, grus och sten 

 Häll 

 Sten och block 

Detta gav ett statistiskt resultat för varje klippt punktskikt vilket möjliggjorde att en granskning av 

variationen för amplitudvärdena från de olika punkskikten kunde utföras.   

 

För vidareanvändning av all den tillgängliga datamängden till att beskriva bottenhårdheten valdes det att 

utnyttja ett 95 % konfidensintervall (se Avsnitt 2.4) där 5 % av de yttersta amplitudvärdena (maximum 

och minimum) togs bort. Detta möjliggjorde att utstickande värden i amplituddata togs bort, alltså 

värden som antingen hade högre värden eller lägre värden.   

  

För en detaljerad arbetsgång i detta avsnitt se Bilaga 2. 
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Figur 9 – Maringeologisk vektordata från SGU.  
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3.4 Raster  

 

3.4.1 Flytande beräkning 

  

För att kunna visualisera och vidareanvända data skapades olika raster för olika ändamål. De data som 

behandlades med 95 % konfidensintervall utnyttjades för att skapa de raster som studien använde. Fyra 

raster skapades totalt i studien, de bygger på tekniken ”flytande beräkning”, där cellen får ett värde 

baserat på vald beräkning av amplituddata eller djupdata som ligger inom ett omliggande fönster (se 

Figur 10).   

 

Figur 10 – Värdeberäkning av celler i ett fönster ”Point Statistics” (ESRI 2016). 
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3.4.2 Högupplöst amplitudraster baserat på medelvärde 

 

Ett raster skapades vars syfte var att ge en bild med hög upplösning av bottenhårdheten för data. Rastret 

utnyttjades för olika granskningar, t.ex. att hitta objekt som inte går att hitta i en djupmodell. Metoden 

utnyttjade ett raster med 1 meter upplösning skapad genom fönster på 5x5 meter och en 

medelvärdesberäkning på punktmolnets amplituddata utfördes för varje fönster. Dessa parametrar 

möjliggjorde att amplituden kunde visualiseras på ett okorrigerat sätt. 

 

3.4.3 Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster 

 

Raster som utnyttjades främst för bottentypsklassificering men även visuell granskning skapades med 

upplösning på 1 meter och fönster på 25x25 meter. Valet grundade sig dels genom visuella granskningar 

och dels p.g.a. en tidigare studie (Öiås et al. 2014) med en liknad metod fast med en upplösning på 5 

meter. Denna storlek på fönster möjliggör en mer utjämnad bild, samtidigt som bortfiltrering av små 

objekt och kvarvarande störningar utförs (Öiås 2016). Denna metod användes för att skapa två raster, 

dessa tillsammans beskriver medelvärde och standardavvikelse för punktmolnets amplituddata i varje 

fönster. Andledning till dessa statistiska beräkningar var att litteraturen (Clarke 1994 & Kågesten 2008) 

visade att medelvärdet kan beskriva kontrasten mellan olika uppskattade bottentyper. 

Standardavvikelsen kan utnyttjas för att granska områden som visar samma medelvärde men kan skilja 

sig markant i standardavvikelse (Oliveira & Clarke 2007).   

 

 

För en detaljerad arbetsgång i detta avsnitt se Bilaga 3. 
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3.5 Bottentypsklassificering 
 

För att kunna klassificera tillgänglig amplituddata över studieområdet användes statistiken (medelvärde 

och standardavvikelse) för de klippta punktskikten. För att försöka komma nära som möjligt deras 

”sanna” medelvärde och standardavvikelse utnyttjades ett 68 % konfidensintervall (se Avsnitt 2.4), 

eftersom data antas vara normalfördelat kunde detta utnyttjas. Resultatet av medelvärde och 

standardavvikelse utnyttjades för att beräkna intervall för bottentypsklassificering. 

 

Formeln för intervallen: 

Medelvärde ± Standardavvikelsen = Intervall för klassning 

Dessa klassningsintervall användes därefter på det raster som skapats med upplösning på 1 meter och 

medelvärdeberäkning av amplituddata över fönster på 25x25 meter.  Vilket gav intervallen som Tabell 2 

visar. 

 

Tabell 2 – Klassningsintervall. 

Klassning Intervall medelvärde Värde 

Mjuk lera -69,182297  -  -64,917223 1 

Sand, grus och sten -65,503811  -  -58,440125 2 

Sten och block -58,340511  -  -50,657763 3 

Häll -59,786246  -  -52,129282 4 

 

 

Eftersom standardavvikelsen av amplituddata för de olika punktskikten var alltför stor och att flera 

klassningar hamnade i samma intervall blev en helt automatisk klassning svår att utföra. Detta gällde 

särskilt för ”häll” och ”sten och block”. Därför utnyttjades de som en klassning ”häll, sten och block”. 

  

En visuell granskning av en tillgänglig maringeologisk vektor karta från SGU och de raster som skapats 

i denna studie ansågs vara nödvändig i detta sammanhang (se Avsnitt 4.2.1 och 4.2.2). En tidigare studie 

(Apler et al. 2014) har visat att en manuell granskning av ytsediment kan utföras relativt enkelt och med 

ett gott resultat om kunskap finns om bottenytans struktur. Visuella granskningen utfördes på de 

områden där det tydligt kunde ses vilken bottentyp det bör vara. Detta möjliggjorde att det kunde 

granskas hur högt och lågt som amplitudvärdena sträckte sig för de olika uppskattade bottentyperna 

(”mjuk lera”, ”sand, grus och sten” och ”häll, sten och block”). 
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”Lägre amplituder” utnyttjades som en fjärde klassning. Detta möjliggjorde att ett område som hade 

lägre amplitud kunde granskas. Intervallet togs fram genom att utnyttja all det amplituddata som var 

lägre än det intervall som ”mjuk lera” hade.  

 

Efter kombination av tidigare intervall och med granskning resulterade de nya intervallen som Tabell 3 

visar. 

 

Tabell 3 – Klassningsintervall efter korrigering. 

Klassning Intervall medelvärde Värde 

Lägre amplituder -76,0593 -  -70,0000 1 

Mjuk lera -70,0000  -  -63,0000 2 

Sand, grus och sten -63,0000  -  -59,0000 3 

Häll, sten och block -59,0000  -  -51,5184 4 

 

 

Färgerna för klassningen: 

Lägre amplituder = svart (1) 

Mjuk lera = brun (2) 

Sand, grus och sten = gul (3) 

Häll, sten och block = grå (4) 

 

 

För en detaljerad arbetsgång i detta avsnitt se Bilaga 4. 
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3.6 Kvalitetsgransking (rastermodellen) 

 
Resultatet av klassningen jämfördes mot den maringeologiska kartan från SGU och kvalitetsgranskades 

mot provtagningspunkter från SGU.    

 

3.6.1 Maringeologisk karta  

 

För jämförelse mot den maringeologiska kartan skapades 100 punkter med slumpmässiga koordinater i 

varje delområde (”häll, sten och block”, ”sand, grus och sten” och ”mjuk lera”), totalt 400 punkter. 

Dessa punkter jämfördes mot klassningsmodellen. Eftersom attributet ”lägre amplituder” inte fanns med 

i deras karta kunde inte en jämförelse utföras för den klassningen.    

 

3.6.2 Provtagningspunkter  

  

Jämförelse mot provtagningspunkter från SGU utfördes på samma sätt som jämförelse mot den 

maringeologiska kartan.  Nio punkter (se Tabell 4) fanns i området och utnyttjades för jämförelse. Alla 

var av typen ”lera”, vilket ledde till att endast en total jämförelse kunde utföras mot klassningen. För 

ytterligare information om varje punkt se Bilaga 6. 

 Tabell 4 – Information av provtagningspunkter från SGU. 

 

 

För en detaljerad arbetsgång i detta avsnitt se Bilaga 5. 
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4 Resultat 
 

4.1 Databehandling 

 
Detta avsnitt redovisar statistik för hela det dataset som använts både före och efter 5 % av de yttersta 

värdena har tagits bort. Här redovisas också statistik över alla klippta bottentypspunktskikt. 

 

Histogram räknades fram över all den tillgängliga datamängden (se Figur 11).  

  

Figur 11 – Histogram över hela datamängden. 

 

Stapeldiagram räknades fram på data där 5 % av de yttersta amplitudvärdena togs bort (se Figur 12). 

 

Figur 12 - Histogram över hela datamängden efter data har tagits bort. 

 



28 

 

 

 

Histogram för variationen för amplituddata över ”Mjuk lera” (Se Figur 13).  

 

 
Figur 13 – Mjuk lera. 

 

Histogram för variationen för amplituddata över ”Sand, grus och sten” (Se Figur 14).  

 

 

Figur 14 - Sand, grus och sten. 
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Histogram för variationen för amplituddata över ”Sten och block” (Se Figur 15).  

 

 

Figur 15 – Sten och block. 

 

Histogram för variationen för amplituddata över ”Häll” (Se Figur 16).  

 

 

Figur 16 – Häll. 
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4.2 Raster 

 
Detta avsnitt redovisar resultatet av varje skapat raster.  I Bilaga 7 visas 3D-modeller av varje skapat 

raster i detta avsnitt.   

 

4.2.1 Högupplöst amplitudraster baserat på medelvärde  

 

Raster med en upplösning på 1 meter och fönster på 5x5 meter med medelvärdeberäkning av 

punkmolnets amplituddata i varje fönster (se Figur 17 och Figur 18). Rastren visar en högupplöst bild av 

bottenhårdheten med tydliga områden som innehåller olika värden på amplitud.  

 

   Figur 17 - Högupplöst amplitudraster baserat på medelvärde.   
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Figur 18 - Högupplöst amplitudraster baserat på medelvärde.   
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4.2.2 Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster 

baserat på medelvärde.  

 

Raster med en upplösning på 1 meter och fönster på 25x25 meter med medelvärdeberäkning av 

punkmolnets amplituddata i varje fönster (se Figur 19 och Figur 20). Även detta raster visar tydliga 

bilder av bottenhårdheten där områden med olika värden på amplituddata kan lokaliseras.   

 

    Figur 19 – Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster baserat på medelvärde. 
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    Figur 20 – Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster baserat på medelvärde. 
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4.2.3 Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster 

baserat på standardavvikelse 

 

Raster med en upplösning på 1 meter och fönster på 25x25 meter med standardavvikelseberäkning av 

punkmolnets amplituddata i varje fönster (se Figur 21 och Figur 22). Rastrets visar en högupplöst bild av 

bottenhårdhetens standardavvikelse med tydliga områden som innehåller olika värden av 

standardavvikelse för amplituddata. 

 

 

Figur 21 - Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster baserat på 

standardavvikelse. 
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Figur 22 - Amplitudraster med 1 meter upplösning och 25x25 meter fönster baserat på 

standardavvikelse   
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4.3 Bottentypsklassificering 

 
Detta avsnitt redovisar resultatet från bottentypsklassificeringen. I Bilaga 7 redovisas 3D-modeller av 

klassningsmodellen. 

 

4.3.1 Klassning av raster 

 

Resultatet av bottentypsklassificeringen visar en högupplöst bild (se Figur 23 och Figur 24) av de 

uppskattade bottentyperna enligt studiens metod. 

 

    Figur 23 – Klassning av raster, område 1. 
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Figur 24 - Klassning av raster, område 2.  
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4.4 Kvalitetsgransking  

 
Detta avsnitt redovisar resultatet av jämförelser med de slumpmässigt uttagna punkterna från den 

maringeologiska kartan från SGU och kvalitetsgranskningen med provtagningspunkter som fanns 

tillgängliga i studieområdet från SGU. 

 

4.4.1 Maringeologisk karta 

 

Jämförelse mot skapade punkter från den maringeologiska vektorkartan med slumpmässiga koordinater 

utfördes. Tabell 5 visar resultatet på hur väl dem stämmer överens med varandra.   

 

Tabell 5 - Jämförelse mot den maringeologiska vektorkartan.  

Klassning Maringeologisk karta (SGU) 400 punkter 

Mjuk lera (1) 86 % 

Sand, grus och sten (2) 30 % 

Häll, sten och block (3) 52,5 % 

Totalt  56,2 % 

 

 

4.4.2 Provtagningspunkter   

 

Jämförelse med provtagningspunkter från SGU (se Figur 25). Tabellen visar kvalitetsgranskning av 

klassningen (se Tabell 6).    

 

Tabell 6 - Jämförelse mot provtagningspunkter.  

Klassning Provtagningspunkter (SGU) 9 punkter 

Totalt 89 % (8/9)  
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Figur 25 – Provtagningspunkter från SGU i studieområdet jämfört med klassningen.  
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5 Diskussion  

 
Diskussionsdelen är indelad i fyra delar: statistik av bottentyper i området, raster, 

bottentypsklassificering och jämförelse av klassningen. 

5.1 Statistik av uppskattade bottentyper i området 
 

I början av denna studie diskuterades flera möjligheter att studera backscatterinformation för en viss 

bottentyp. En av möjligheterna som diskuterades var att detektera en bottentyp från resultatet av hur 

amplitud varierar på träffvinkeln. Eftersom syftet för denna metod var att utnyttja amplitudens variation 

på träffvinkeln, utfördes inte en träffvinkelkorrigering på amplituddata, som beskrivs viktigt att utföra i 

litteraturen (se Avsnitt 2.3.1).   

 

Tidiga tester utfördes på ett specifikt område där terrängen var ojämn, vilket utfördes för att testa om 

skillnader skulle synas i amplitudens variation på träffvinkeln. ”Skulle det inte synas i detta område 

skulle det inte synas i resten av data” beskriver Öiås (2016). Resultatet visade att en automatisk 

detektering skulle bli svårt att utföra på dessa data. Även studien (Clarke 1994) visade att detektering av 

bottentyper genom detta tillvägagångsätt blir svårt att utföra.    

 

Andra studier (Pace & Gao 1988; Kågesten 2008 & Simkooei el al. 2009) visade att användning av 

normaliserad eller vinkelkorrigerad amplitud kan utnyttjas för att tydligt ge ett resultat av den 

uppskattade bottenhårdheten och bottentypen. Därför bytte studien inriktning och fokuserade på att 

utnyttja tidigare vetskap om områdets botten genom en maringeologisk vektorkarta. Detta möjliggjorde 

att data direkt kunde kopplas till en viss bottentyp och dessa data kunde studeras på hur frekvensen för 

amplituden varierar. Eftersom träffvinkeln nu inte var lika intressant behövde amplituddata träffvinkel-

korrigeras för att beräkna mer ”riktig” amplitud, vilket utfördes genom Sjöfartsverkets utvecklade 

programvara som beskrivs utförligt i litteraturen (se Avsnitt 2.2.2).    

 

Eftersom studien var begränsad till ett mindre område fanns endast ett fåtal tidigare kända bottentyper. 

Därför valdes dessa att undersökas och senare utnyttjades till en metod för att detektera dessa 

bottentyper för hela datamängden. Resultatet visade tydliga normalfördelningar för varje dataset med 

urskiljande värden som kunde kopplas till en viss bottentyp, speciellt tydligt resultat gav mjuk lera. 

Anledning till detta kan troligtvis kopplas till att det var den bottentyp som mest data fanns tillgänglig 

för, cirka 25 miljoner punkter.  
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Statistiska parametrar som valdes att utnyttjas som ett klassningsintervall blev medelvärde och 

standardavvikelse. Det fanns tankar om att också utnyttja median och kvartilavstånd som ett till 

klassningsintevall men på grund av utförda tester som visade ett resultat att endast små skillnader skulle 

erhållas. Därför valdes detta att tas bort då det inte skulle medföra i någon nytta i studien.   

 

5.2 Raster 

 
Raster för att beskriva bottenhårdheten och bottentyper så testades flera olika möjligheter vad det gäller 

raster och upplösningar. För bottenhårdhet verkade länge valet att ett raster på 5 meter upplösning där 

medelvärdet för amplituddata räknades ut i varje cell vara det bästa. Efter vidare diskussioner och 

granskning av en tidigare studie (Öiås et al. 2014) visade det sig att utnyttjande av en metod som kallas 

flytande beräkning kunde implementeras. Där cellens värde baseras på medelvärdet av amplituddata i ett 

fönster som baseras runt cellen. Valet blev då ett raster med upplösning på 1 meter och 

medelvärdeberäkning på fönster med 5x5 meter. Resultatet visade en mycket högupplöst bild av den 

uppskattade bottenhårdheten, där många objekt och förändringar i bottenhårdheten gick att utläsa. Tester 

utfördes också på fönster med mindre storlekar men det gav mycket ”hål” i data, alltså celler som inte 

kunde få något värde.   

 

För valet av raster som skulle utnyttjas till att beskriva både den uppskattade bottenhårdheten och 

uppskattade bottentypen testades flera olika möjligheter vad det gäller raster och upplösningar. Tester av 

att utnyttja ett raster på 25 meter upplösning där medelvärdet och standardavvikelse för amplituddata 

räknades ut i varje cell diskuterades att utnyttjas. Efter vidare diskussioner och erfarenhet av tidigare 

studier (Öiås et al. 2014) visade det sig att en flytande beräkning även här kunde implementeras. Cellens 

värde baserades då på medelvärde eller standardavvikelsen av amplituddata i ett fönster som baseras runt 

cellen. Valet här blev ett raster med 1 meter upplösning och medelvärdeberäkning eller 

standardavvikelseberäkning på fönster med 25x25 meter. Denna storlek av fönster medför i en mer 

utjämnad bild, samtidigt som bortfiltrering av små objekt och kvarvarande störningar utförs (Öiås 2016).  

Upplösningen på 1 meter ger också en hög upplösning.   

 

Resultatet av dessa raster visade tydliga områden kunde lokaliseras som kan förväntas vara av olika 

bottentyper. Speciellt utstickande var den bergsrygg av morän som sen tidigare är känd (Öiås 2016). 

Båda raster visade starka skillnader i detta område vilket är ett resultat som visat att en klassning av 

bottentyper är möjlig.   
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5.3 Bottentypsklassificering 
 

Klassningen av raster baserades på de intervall som medelvärdet och standardavvikelsen skapat. 

Värdena hämtades genom statistiken från de olika punktskikten. Det testades på två olika 

tillvägagångsätt. Det första var utnyttja ett 95 % konfidensintervall på de punktskikt som utnyttjades för 

klassning och utnyttja medelvärdet och standardavvikelsen för data innanför konfidensintervallet. Det 

andra tillvägagångsättet var att finna mer sanna medelvärden och lägre värden på standardavvikelserna. 

Det utfördes genom att istället utnyttja ett 68 % konfidensintervall. Genom detta kunde mindre intervall 

tas fram, som i sin tur ökade noggrannheten för klassningen. Därför användes denna metod för att skapa 

klassningsintervall.   

 

Ett första test utfördes med de intervall som tagits ut genom denna metod på det raster som skapats 

genom upplösning på 1 meter och medelvärdeberäkning på amplituddata i ett 25x25 meter fönster. Det 

visade att ”mjuk lera” får ett väldigt avskiljande resultat. ”Häll” och ”sten och block” fick ett resultat där 

intervallen gick ihop med varandra. Detta är troligen eftersom båda är av hårda material och har då 

liknande reflektionsförmåga. Ett val utfördes att de fick tillhöra samma intervall och få samma klassning 

vid namn ”häll, sten och block”. Klassningen ”sand, grus och sten” fick ett överträdande intervall över 

de andra intervallen. Korrigering av intervallen valdes att utföras för att de inte skulle överträda varandra 

och att en klassning skulle kunna utföras på data. Detta utfördes med hjälp av tidigare vetskap i form av 

den maringeologiska kartan från SGU och visuell granskning av amplitudvärdena för rastret innan 

klassning har utförts.   

 

Tidigare studie (Apler et al. 2014) har visat att avgränsning av ytsediment från hydrografisk data kan 

utföras relativt enkelt med hjälp av tidigare kännedom av bottenstrukturen, detta fall i form av den 

maringeologiska kartan från SGU. ”Lägre amplituder” valdes även som en klassning då det kan vara av 

intresse att se områden som innehåller lägre amplitud. Intervallet som utnyttjades var att resterande 

värden som hade lägre amplitud än mjuk lera utnyttjades som klassningsintervall för lägre amplituder.  

 

Resultatet av klassningen resulterade i raster som beskriver klasserna med vedertagna färger. Resultatet 

visade att mjuk lera är av majoritet i området. Även flera stora områden av ”lägre amplituder” fanns i 

klassningen, vad detta kan vara kan bara en provtagning ge svar på. Klassningen gav en detaljerad bild 

av den bergsrygg som tidigare var känd. Den klassades största del till ”häll, sten och block” med lite 

inslag av ”sand, grus och sten” vilket är ett förståeligt resultat. 
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5.4 Jämförelse av klassningen 
 

Två jämförelser valdes att utföras, dels en jämförelse mot den maringeologiskageologiska kartan och 

dels mot tillgängliga provtagningspunkter i området. Hur jämförelsen utfördes var att för den 

maringeologiska kartan skapades 100 punkter med slumpmässiga koordinater i varje uppskattad 

bottentyp som anpassats för studieområdet. Resultatet visade att mjuk lera stämde relativt överens med 

kartan med 76 %. ”Sand, grus och sten” fick en låg överenstämmelse med kartan med 30 %. ”Häll, sten 

och block” stämde 52,5 % överens med kartan. Totalt stämde klassningen 56,2 % överens med kartan. 

Som tidigare nämnt är detta inte en kvalitetsgranskning av klassningen, resultatet visade bara hur väl 

klassningen stämmer överens med kartan. Resultatet visade att det fanns mycket skillnader mellan 

klassningen och den maringeologiska kartan.    

 

Jämförelse mot provtagningspunkter utfördes rent praktiskt på samma sätt. Resultatet visade att totalt 

stämde de överens med 89 %. Även om detta är bra resultat skall alltid bottentypsklassificering endast 

ses som en uppskattning eller förväntning av bottnen. En trovärdigare jämförelse hade kunnat utföras om 

antalet provtagningspunkter var fler i studieområdet. Den punkten som inte stämde överens med 

klassningen visade sig ligga på det område enligt klassningen var ”häll, sten och block”. Information om 

varje punkt fanns tillgängligt tack vare SGU. Där fanns en kommentar tillgänglig om denna punkt som 

visade kommentarer att berg troligen kan ligga under detta lager av lera. Vilket kan vara anledningen till 

varför klassningen inte stämde överens med denna punkt (se Bilaga 6, punkt 10H0029). Detta bör endast 

ses som spekulationer och inte som resultat. 
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6 Slutsats 
 

Studiens resultat visar hur amplituddata insamlad med multibeamekolod kan användas med hjälp av 

GIS, som ett verktyg att beskriva bottenhårdhet. Med hjälp av befintlig information om områdets botten 

kan data också användas för att klassificera bottnen i olika bottentypsklasser.   

 

Resultatet visar också att amplituddata insamlat från tidigare kända områden har tydliga skillnader i 

variationen och att medelvärdet och standardavvikelse kunde kopplas till specifika bottentyper.  

Backscatterdata och amplituddata kan inte ses som hela sanningen av botteninformationen men den kan 

användas som ett bra komplement till redan befintlig data.   

 

Resultatet och litteraturen visar att amplitud med stor sannolikhet varierar på grund av vilken bottentyp 

som backscatterdata reflekteras ifrån och registreras i multibeamsystemet. 

 

6.1  Svar på frågeställningar 

 Hur varierar amplituddata från områden där tidigare vetskap om bottentyper finns och kan denna 

variation utnyttjas för att kopplas till en specifik bottentyp? 

 

Litteraturen (se Avsnitt 2.3.1) och resultatet från denna studie visar ett tydligt svar att amplitud kan 

direkt relateras till bottenttyp med hjälp av tidigare kännedom om studieområdets botten. Dock är 

forskningen som undersökningen är grundad på inte specifikt anpassad för området i södra Mälaren, 

utan liknande forskning har utförts på flera olika platser i hela världen. Eftersom varje sjö har olika 

reservationer och egenskaper kan resultat från olika studier skilja sig. Därför måste metoden som 

utvecklas för ett visst område ses som ett avvikande resultat jämfört med en liknande studie som utförts i 

en sjö med helt andra egenskaper. 
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 Hur kan en metod utvecklas vars syfte är att beskriva bottentypen och bottenhårdheten i form av 

rasterdata, baserat på amplituddata som ingår i studiens indata och befintlig information om 

studieområdets bottentyper? 

 

Litterturen (se Avsnitt 2.3.1) visar tydligt att rätt normaliserad amplitud kan utnyttjas för att beskriva den 

uppskattade bottentypen och bottenhårdheten. Denna studie har riktat in sig på att utnyttja resultat från 

förra frågeställningen som grund för en bottentypsklassificering. Genom att studera hur olika bottentyper 

varierar i medelvärde och standardavvikelse har en klassningsmetod kunnat utvecklas. Denna studie har 

främst använt GIS-programvaran ArcGIS som innehåller verktyg som varit värdefulla för 

metodutvecklingen.  

 

 

 Hur pålitlig är metodens resultat och hur stämmer den överens med den maringeologiska kartan 

från SGU och kan metoden utnyttjas för att uppdatera allmän data hos SGU?  

 

 

Metoden har visat sig stämma ganska lite överens med den maringeologiska kartan från SGU. Vad detta 

kan bero på är troligen främst för att det är tidigare känt att SGU har medvetet interpolerat och 

generaliserat kartan för avändarmässiga syften. Jämförelsen med de provtagningspunkter som fanns i 

studieområdet visade ge ett bra resultat. Försiktighet bör dock tas då antal punkter som fanns tillgängliga 

var litet i antal och bottenklassificering bör alltid ses som en uppskattning av havsbottnen. Mer 

forskning och fler jämförelser bör utföras innan amplituddata från multibeamekolod kan utnyttjas till att 

uppdatera officiell data.  

 

6.2  Vidare forskning 
 

Denna studie skulle kunna utnyttjas som grund för vidareutveckling av metod som på ett mer automatisk 

sätt skulle kunna klassificera bottentyper. Mer noggrannare referensdata och större mängd amplituddata 

skulle kunna ge en stor fördel till detta ändamål. Fler bearbetningar av amplituddata skulle tillge med ett 

mer trovärdigare värde enligt litteraturen (se Avsnitt 2.2.2). Även kombinationer av andra 

datainsamlingsmetoder skulle kunna ge ett mer detaljerande resultat, t.ex. LIDAR-data som litteraturen 

(se Avsnitt 2.3.2) visar har tidigare gett goda resultat inom bottentypsklassificering. Andra områden som 

tidigare känt innehåller en mängd olika bottentyper skulle kunna utnyttjas som studieområde, då fler 

bottentyper skulle kunna undersökas.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Indata 
 

Formatbeskrivning FAU 

Datatyp Namn Information Precision 

long FAU_ly position norr i cm 

long FAU_ly position öst i cm 

long FAU_lz djup i cm 

long FAU_time tid   UNIX-Format 

short FAU_angle strålvinkel i 1/10 

char FAU_heave heave i 2 cm 

char FAU_roll roll vinkel i 2/10 

u_char FAU_bqual kvalitet (1 .. 9) 

char FAU_amplitude amplitud i dB 

char FAU_pitch pitch vinkel i 1/10 

u_char FAU_thsec tid i 1/100 sek 

 

 

Alla char värden är i "2-complement", 0 till 127 positiva värden med start från 0 och uppåt, 128-255 

motsvarar minus 128 ned till minus 1, Noll = 0. 

FAU_ly & lx = Position fotavtryck (xy) i valt lokalt koordinatsystem vanligtvis RT38/90. 

FAU_lz = Djup med positiva värden, draft och tide är valbara (se nedan). 

FAU_time = Sekunder sedan 01 Jan. 1970 00:00 UTC. Bör vara i UTC oavsett datorns BIOS.  

FAU_angle = Strålvinkel från Nadir, 1/10, + är babord.  

FAU_heave = Heave i 2 cm, ± 2,5 m [+254 cm ... -256 cm] + är uppåt.  

FAU_roll = Roll i 2/10, ± 25, + är babord.  

FAU_bqual = Strålens kvalitet. Reson 1-3, Elac 1-9.  

FAU_amplitude = Intensitetsvärde från sonaren. –128 till +127 dB.  

FAU_pitch = Pitch i 1/10, ± 12,5, + är för nedåt.  

FAU_thsec = Extra byte med 1/100 sekunder sedan 01 Jan. 1970 00:00 UTC.  

Filnamn är *.fau om data är kompenserat för vattenstånd och *.FAU om det ej är kompenserat för 

vattenstånd. Filer bör namnges enligt följande, realterat till starttiden för kursen, yymmddhhmm.fau 

y=år, m=månad, d=datum, h=tid, m=minuter. Ex. 200012241500.fau  
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Bilaga 2. Flödesschema för databehandling 
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Bilaga 3. Flödesschema för raster 
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Bilaga 4. Flödesschema för bottentypsklassificering  
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Bilaga 5. Flödesschema för kvalitetsgranskning  

 

 

 
  



55 

 

 

  



56 

 

Bilaga 6. Provtagningspunker 
 

10H0029 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

 

Linje nr: mal-054 Site nr: mal-050 Kartblad: 10H Prov nr: 029 

Provtagare TV-obs Vattendjup (m) 34.1 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

   

   

Frågeställning: Är detta berg? 

Slutsats/ Kommentar: Lera (förmodligen berg under) 

 

 

10H0028 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

 

Linje nr: mal-076 Site nr: mal-143 Kartblad: 10H Prov nr: 028 

Provtagare Stötlod Vattendjup (m) 15,8 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-5 postglacial gyttjelera Halvfast 

5-79 Finlera Plastisk, överkonsoliderad, reducerade band. Ej rullbar. 

Normalkons 5-47, strukturlös + ej red. Okänd org.halt. 

   

Frågeställning: (pg.L)/pg.L. Osäker lera 

Slutsats/ Kommentar: pg.gy.L//L (Ancylus?) 
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10H0027 

 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-054 Site nr: mal-141 Kartblad: 10H Prov nr: 027 

Provtagare Stötlod Vattendjup (m) 15,9 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-24 Postglacial gyttjelera 0-10 cm reducerade prickar och svarta sulfidkristaller. 

24-25 Postglacial silt Liten sten i erosionskontakt nedåt. 

25-51 Finlera Elastoplastisk, normalkonsoliderad, strukturlös. Ev något 

organisk. Går ej rulla. Samma som lager 4? 

51-78 glacial (Ancylus-)lera Plastisk, överkonsoliderad, reducerade skikt. Ev. något 

gyttjig. Ej rullbar. 51-78 cm red. band +överkons. 

Frågeställning: Pg.L, vilken jordart? 

Slutsats/ Kommentar: pg.gy.L/A-L 

 

 

10H0021 

 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-054 Site nr: mal-142 Kartblad: 10H Prov nr: 021 

Provtagare Kolvlod Vattendjup (m)  

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-155 Postglacial lergyttja Kanske recent sedimentation 

155-220 Postglacial gyttjelera  

220-540 Glacial lera Ancyluslera, succesiv övergång till överliggande postglacial 

gyttjelera 

540-570 Glacial varvig lera 540-544: centimeterstora linser av äldre glaciallera 

Frågeställning: Sedimenttyper? 

Slutsats/ Kommentar: Vad som ger den övre reflektorn var svårt att se, möjligen gränsen  vid 155. Botten nådde glacial 

lera. Ancylus lera mellan de ljusgula linjerna i profilen.  

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

1010098 

 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-078 Site nr: mal-100 Kartblad: 10i Prov nr: 98 

Provtagare Gemini Vattendjup (m) 29,7 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-70 Postglacial lergyttja Recent sedimentation 

   

   

Frågeställning:  

Slutsats/ Kommentar: SLU 21 

 

 

1010398 

 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-077 Site nr: mal-006 Kartblad: 10i Prov nr: 398 

Provtagare Stötlod Vattendjup (m) 25,9 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-74 postglacial gyttjelera Rec. sed. 0-20 red. med små sulfidkorn. Elastisk, 

reducerade skikt.  

Skarp och något sned färggräns på 25 cm djup. 0-25 cm 5Y 

4/1 (mörkgrå), 25 och nedåt 5/10Y (grönaktigt grå). 

Frågeställning: pg.L, ev. AY-lera (lite gas) 
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1010085 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: 077 Site nr: 011 Kartblad: 10i Prov nr: 085 

Provtagare Kolvlod Vattendjup (m) 30 

    

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-160 Postglacial lergyttja Recent sedimentation, 65-160 gråaktig 

160-395 Postglacial gyttjelera Gasförande, grönaktigt brun 

395-402 Postglacial lerig silt Skikt, Hiatus 

402-415 Postglacial finlera Grå 

415-456 Ancyluslera Sulfidfläckig 

456-595 Glacial varvig lera Grå och brun 

  

Frågeställning: Är det Ancylus (glacial lera) eller postglacial lera vid de gula pilarna? 

Slutsats/ Kommentar: Enligt provtagningen är det postglacial gyttjelera 

 

1010397 

 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-077 Site nr: mal-007 Kartblad: 10i Prov nr: 397 

Provtagare Stötlod Vattendjup (m) 36,3 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-69 postglacial gyttjelera Recent sed.  Red. strax under ytskiktet. Liknar AY-

lera! Går ej rulla (org). Elastisk, normalkonsoliderad. 

Reducerade skikt. 

   

   

   

Frågeställning: pg.L, ev. AY-lera 

Slutsats/ Kommentar: pg.gy.L 
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10H0020 

OBSERVATIONSDOKUMENT MÄLAREN MAL 

Linje nr: mal-072 Site nr: mal-014 Kartblad: 10h Prov nr: 020 

Provtagare Kolvlod Vattendjup (m) 25 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkning 

0-60 Postglacial lergyttja Recent sedimentation 

60-225 Gyttjelera  

225-235 Postglacial finsandig grovsilt  

235-320 Glacial finlera Ancyluslera, överytan eroderad 

320-565 Glacial finlera Många finsandskikt 

Frågeställning: Stratigrafi 

Slutsats/ Kommentar: Pg.l.Gy/pg.gy.L/(pg.f-S.g-Si)//Ancyluslera/gl.f-L 

 

 

Seismiktolkningen stämmer bra med ovanstående resultat! 
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Bilaga 7. 3D-modeller för skapade raster i studien 
 

 

Figur 26 - 3D-modell av raster med medevärdeberäkning på fönster med 5x5 meter och upplösning 

på 1 meter. 

 

 

 
Figur 27 - 3D-modell av raster med medevärdeberäkning på fönster med 5x5 meter och upplösning 

på 1 meter.  
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Figur 28 - 3D-modell av raster med medevärdeberäkning på fönster med 25x25 meter och upplösning 

på 1 meter. 

 

 

 

Figur 29 - 3D-modell av raster med medevärdeberäkning på fönster med 25x25 meter och upplösning 

på 1 meter.   
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Figur 30 - 3D-modell av raster med standardavvikelseberäkning på fönster med 25x25 meter och 

upplösning på 1 meter. 

 

 

Figur 31 – 3D-modell av raster med standardavvikelseberäkning på fönster med 25x25 meter och 

upplösning på 1 meter.  
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Figur 32 – 3D-modell av klassning, område 1. 

 
Figur 33 – 3D-modell av klassning, område 2. 


