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Svenska autonoma mätplattformar inklusive Utsjöstationer 



Profilmätning med CTD 



Bojar och fasta mätsystem  

Som komplement till fartygsmätningarna 

finns: 

 1 havsboj  

 2 kustbojar 

 4 vågbojar 

 Kablat system, Flinten 7 

 Ferrybox; M/S Tavastland 

 Tidigare: HF-Radar för ytström 

 

 

 



Profilmätning med CTD 



Bottenmonterade system 

Positioner: 

• Flinten 7, Öresund 

(kablat) 

• Vinga (kablat) 

• Hanöbukten 

• Väderöarna 

• Laholmsbukten 

• Ölands södra udde 

 

Fördelar: 

• Lätt rigg 

• Kan hanteras från liten båt 

• Kan utrustas med många 

typer av loggande 

instrument 



Kardanupphängd Signature 

500 monterad på en 

bottenrigg (3 BAC10 

monterade på rigg). 

En 150m sveplina (flytlina, 

PE 15mm, plastkaus i båda 

ändar) sträcks ut mellan 

riggen och 25kg-vikten. Den 

hålls ner med 4 små vikter 

som sitter fast 60m, 80m, 

100m och 120m från riggen. 

ADCP: 44m djup Akustisk releaser: ca 45m 

djup 

Vinga 

Schackel, galvad 

13mm 

Schackel, rostfri 

12mm 

Schackel, galvad 

13mm 

Schackel, rostfri 

12mm 

Schackel, rostfri 

12mm 

3m från 

botten 

Flytlina, PE 15mm, 

plastkaus i båda 

ändar 

Grön NORTEK-

ethernetkabel med 

röd pickuplina 

(Neptun 500 10mm) 

till FOI-rigg ca 100m 

Akustisk releaser 

(GBG-1) med 

linkanister (100m 

lina) 

Flytkula 11’’, 

buoyancy 8400g, 

500m 

Datum för utsättning: 2019-05-22 

Position ADCP: 57°37,402N 011°34,480E 

Position Akustisk rel: 57°37,403N 

011°34,460E 

Vikt, ca 25kg 



Vinga 

SMHI rigg 

SMHI kabel 

till FOI 

FOI 

Hydrofon 

rigg 



Ölands södra udde 



AWAC-AST with battery 

pack, 

mounted on a subsurface 

buoy 

Instrument 

head: ~ 39.5 

m depth 

20 kg weight: 38.5 

m depth 

2.5 - 3 

m 

Bottom: ~ 42 m 

depth 

A 90 m floating trail rope is 

stretched out between the rig 

and a acoustic releaser with 

a 20 kg weight with 

subdivided small weights. 

Top of 

float: ~ 36 

m depth 

Väderöarna 



Väderöarna 



Realtidsmätningar i Öresund 

 

 

- Flinten 7 
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SMHI salt & temp mätning 

på ca 2 respektive 7 m 

Anslutning till SjöV datalogger 

för realtidsöverföring 

Mätsystem 2m 

Istålig konstruktion, t.ex. 

monterad på lejdaren 

Kabel genom fyrhusvägg 

Mätsystem botten (7m) 

Rigg på botten nära fyrfundament 

Kabel i skyddsslang genom färdig 

kanal i fyrfundament 

Pick-up-lina för bärgning 

(grön, alternativt gul) 

Pickup-lina (grön)  

via vikt till isbeständig 

kätting eller vajer som 

fästs ovan ytan 

Flinten 7 

 



AML Smart X 

- Konduktivitet 

- Temperatur 

- Tryck 

- UV-ljus som skydd 

mot påväxt 

Flinten 7 

 



Service Flinten 7 

slutet av juni 2018 

Ytsensor för 

temperatur och salthalt 

Bottenrigg för AML-sensor 

för temperatur och salthalt 

Kablad till fyren för 

dataöverföring och 

ström till Uv-lampa 

Flinten 7 



Bottenrigg som sattes ut i 

december 2016 med: 

- 1 st SBE37 med TBT 

- 2 st SBE37 utan TBT 

- 1 st AML med UV ljus som 

påväxthämmare 

Flinten 7 



Isättning av ny 

bottenrigg med hjälp av 

dykfirman SBE37 från bottenriggen som 

sattes ut i december 2016 

Flinten 7 





TACK! 

TACK! 



Ölands södra udde 



SMHI flaskparametrar 

 

 Temperatur 

 Salinitet 

 Syre 

 H2S 

 pH (NBS-scale) 

 Alkalinitet (TA) 

 

 

 

 Närsalter 

 Tot-N/P 

 Humus 

 Chlorofyll a 

 plankton 

 Primär produktion 

 Zoo plankton  



Svenska autonoma mätplattformar inklusive Utsjöstationer 



Utsjöprogrammet - Sveriges  

internationella åtagande  

 Månatliga expeditioner 

C:a 7 dygn (varav 6 är gångtid) 

5-6 pers. från SMHI (+gäster) 

 

 Stationer: 

Basstationer 23 st. 12 ggr/år 

Intensivstationer 2 st. 24 ggr/år 

Karteringsstationer 68 st. 1-2ggr/år 

 

 Karteringar: 

Kattegatt: Vinter närsalter 

Skagerrak: Vinter närsalter (IBTS-fiske) 

Östersjön: Vinter närsalter 

Östersjön: Syre (BIAS-fiske) 

Kattegatt: Syre (IBTS-fiske) 

 

 Samarbeten: Nationellt, SYKE, FMI, 

IOPAN, IOW, DTU 

 





Havsboj 



Havsboj upptag av ODAS01 med HMS Belos, 8/3 

ODAS 01 var rejält tyngd av is 

vid upptagningen. Den 

induktiva kabeln var helt av. 



Havsboj utsättning ODAS03 med Fyrbyggaren, 20/4 



Temperatur från havsbojen vid Huvudskär augusti - 

oktober 



Salinitet från havsbojen vid Huvudskär augusti - 

oktober 



Kustboj 

SMHI äger två kustbojar med position: 

• Koster 

• Mobil boj: Tångesund, Jerico Next 

Nationellt projekt tillsammans 

med: 

- Stockholms Universitet 

- Göteborgs Universitet 

- Kalmar, Linné Universitetet 

- Umeå Universitet 

Mäter temperatur, salt, syre, 

ström och klorofyll fluorescense i 

ytan. 

Separat CTD-rigg med salt- och 

temperatursensorer. 



Kustboj 

Metrological equipment: 

Air temperature: Airmar 

Wind Speed: Airmar 

Air pressure: Airmar 

AIS: virtual AtoN 

 

Oceanographic equipment on hull: 

Hull and logger: Techwork 

Salinity: WQM, SeaBird 

Sea water temperature: WQM, SeaBird 

Oxygen: WQM, SeaBird 

Chlorophyll fluorescence: Wetlabs on WQM, SeaBird 

Current: AquaPro, Nortek 

 

Data transmission hourly with GSM modem from surface 

unit. 

 

Oceanographic equipment in water column, logging 

mode: 

Instruments for salinity, temperature, pressure, oxygen: 

SBE37 ODO, SeaBird 

http://www.smhi.se/kustmatsystem 

 

http://www.smhi.se/kustmatsystem
http://www.smhi.se/kustmatsystem


FerryBox system på M/S Tavastland 

Lubeck-Oulu-

Kemi-Lubeck 

http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Ferrybox/Transpaper/Trans

Paper_latest_table.htm 

 

http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Ferrybox/Transpaper/TransPaper_latest_table.htm
http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Ferrybox/Transpaper/TransPaper_latest_table.htm
http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Ferrybox/Transpaper/TransPaper_latest_table.htm


Vågbojar 

SMHI har fyra positioner för vågbojar: 

• Väderöarna 

• Brofjordens angöring (tillsammans med Sjöfartsverket) 

• Knolls grund  

• Finngrundet  

• Havsboj/Huvudskär (annan sensor) 

 

• Leveratör: Datawell BV, Holland 

 

• Mäter: vågparametrar: signifikant våghöjd, max 

våghöjd, vågperiod, vågriktning, spektralparametrar, 

ytvattentemperatur 

 

• Storlek: 0.7 m diameter 

 

• Sensor: Accelerometer 

 

• Kommunikation: Iridium, meddelande varje timme 

 



Vågboj – Väderöarna/Brofjorden 

Byte av vågboj och förankring vid 

Väderöarna och utsättning av ny 

boj med förankring vid Brofjorden 



SVEA Oceanograhpic equipment 

 3 vinschar och telemetrisystem med optisk fiber.  

 CTD-vinsch/davit: CTD-rosett med uv-video i HD 

 Multipurpose-vinsch/A-ram: ROTV, uv-video, deployments, forskarutr, CTD-

rosett 

 Förlig-vinsch: Förlig ROTV för fiskakustik 

 Våtlabb med plattform för planktonhåvar, slangar, bottenhuggare, 

forskarutrustning.  

 Moderna, flexibla labb och verkstäder 

 ADCP - 150 & 600 kHz 

 Imaging flow cytobot 

 Moving vessel profiler - CTD/SVP 

 Väderstation och instrument för sea truthing  

 A-ramar, kranar och vinschar för hantering av bojar, farkoster, riggar, trålar.  

 Undervattens referenssystem för ROVs 

 Water flow through system 

 Ferrybox med pH & pCO2 

 Provtagning av mikroskräp & miljögifter 

 

 

 

 




