
   
 

           Søppel pr. Mareano-stasjon 

Havforskningsinstituttet – 2021.09.02 

Produktark: Søppel  
Punktobservasjoner 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datasettet viser antall observerte objekter (større 
enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som 
søppel. Under søppel inngår alle elementer som er 
menneskeskapte.   
 
Datasettet er basert på videoobservasjoner og 
dekker områder der kartleggingsprosjektet 
MAREANO har samlet inn videomateriale.  

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

 
Datasettet kan anvendes som et underlag i 
forbindelse med opprydning av havbunnen, og for å 
øke kunnskapen angående hvilke områder langs 
kysten som er sterkt forsøplet.  
 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Havforskningsinstituttet 
 

Datateknisk: Kjell Bakkeplass, 
kjell.bakkeplass@hi.no 
Fagekspert: Pål Mortensen, paal.mortensen @hi.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

 
Målestokktall:  
Stedfestingsnøyaktighet (meter):  

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Norske havområder nord for 62. breddegrad. 
 

Dekningsoversikt 
Datasettet er ikke heldekkende. Dekningsgrad 
avhenger av hvilken kartleggingsinnsats som er lagt 
ned innenfor de forskjellige områdene. 
 

KILDER OG METODE 
 

Innsamling av videomateriale er gjort av Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) og 
Havforskningsinstituttet (HI). Videomateriale er 
tolket og digitalisering av HI.  
 
Datasettet er basert på tolkning av videomateriale 
av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av 
videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort 
langs 200 m og 700 m lange transekt. Alle objekter 
identifisert som søppel, er registrert langs hvert 
transekt. Variabelen ‘søppel’ er numerisk. Hvert 
punktsymbol er plottet på koordinatene for 
transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse 
korresponderer med antall søppelobjekter.  
  
 

 

 
Årlig 
Status: Fullført. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 FGDB, 10 

 GML, 3.2.1 

 PostGIS, 9.4 

 SOSI, 4.5 
 

Projeksjoner 
ESPG: 25833 
EPSG: 3035 
EPSG:4258 
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Tilgangsrestriksjoner 
Informasjon tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for 
offentlige data (NLOD) 
Ved bruk av informasjon fra Havforskningsinstituttet 
(HI), skal følgende referanse alltid oppgis: 
«Inneholder data under Norsk lisens for offentlige 
data (NLOD) tilgjengeliggjort av 
Havforskningsinstituttet (HI).» 
 

Tjeneste 
Metadata for WFS: 
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/soeppel-
pr-mareano-stasjon-wfs/ce4042e0-81c6-40b3-b1ff-
0b44bcf49102  

 
 

 
 SøppelPrMareanoStasjon 

 
 

 
 Målemetode 

 referanseStasjon 

 toktNummer 

 datauttaksdato 

 prøveNummer 

 antallTotalt 

 opphav 

 dato 

 lokasjon 

 lengdegrad 

 breddegrad 

 
 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet på 
dataleverandørens hjemmeside. Eks.: metadata på 
Geonorge, produktspesifikasjoner, tegnforklaring 
etc.> 

 Link til metadata i Geonorge 

 Link til produktspesifikasjon 

 Lenke til den numeriske havmodellen ROMS 

 Lenke til teknisk rapport om Kystmodellen 
NorKyst800 

 Lenke til anvendelse av NorKyst800 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT )  
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (VA LGFRITT )  
 

https://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/soeppel-pr-mareano-stasjon-wfs/ce4042e0-81c6-40b3-b1ff-0b44bcf49102
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/soeppel-pr-mareano-stasjon-wfs/ce4042e0-81c6-40b3-b1ff-0b44bcf49102
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/soeppel-pr-mareano-stasjon-wfs/ce4042e0-81c6-40b3-b1ff-0b44bcf49102
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/soeppel-pr-mareano-stasjon/377df21d-86fe-42c1-a5af-5bf7986f44dc
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/havforskningsinstituttet/s%C3%B8ppel-pr.-mareano-stasjon
http://myroms.org/
https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/bitstream/handle/11250/113865/FoH_2011_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/bitstream/handle/11250/113865/FoH_2011_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-020-01378-0
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