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Eff ektive undervannsinspeksjoner 

med ROV 

UNDERVANNSINSPEKSJON

Undervannsinspeksjoner blir stadig mer 

aktuelt, særlig i forbindelse med tilsyn av 

dammer og vannkraftanlegg, men også 

for å forlenge tørrleggings- og inspek-

sjonsintervallet for turbinløpehjul og 

inspeksjon av varegrinder. 

Inspeksjonene kan gjennomføres rime-

ligere og raskere med en operatør, og 

en ROV er i vannet før noen dykker. 

Kvaliteten på inspeksjonen blir høy siden 

operatøren har relevant faglig bakgrunn 

og flere års erfaring som ROV-pilot. 

ROV’en styres fra kontrollpult med skjer-

mer som viser kamera-, sonar- og posi-

sjonsbilde. Sonarbildet fra Tritech Micron 

sonar brukes til navigasjon, gjenfinning 

av mål, profilering og oppmåling. Med 

Tritech sitt USBL Tracking system kan det 

dokumenteres hvilket søkeområde som 

er dekket. Bilder fra ombordkameraet 

kan logges som film eller lagres som 

stillbilder. Data fra sonar, posisjone-

ringssystem og bilder kan avspilles eller 

skrives ut. 

ROV’en er utstyrt med dybdemåler og 

kompass for orientering og en Tritech 

Scalar dobbel laser for enkle måleopp-

gaver. Den er også utstyrt med lys og en 

enkel gripeklo og har også mulighet for 

sensorer for; temperatur, salinitet, kato-

disk potensiale, oppløst O
2
, ultralydhode 

for godstykkelsesmålinger m.m. 

TEKNISKE DATA

Størrelse ROV : 270x210x360 mm

Vekt ROV : 5 kg

Vekt samlet : ca. 40 kg

Strøm/aggregat : 220 VAC/1 kW - 10 kg

Transport : Personbil, flybagasje 

Rekkevidde : 70 m kabel (kan   

  forlenges)

Største dyp : 150 m

Arbeidsområde 

sonar : 2-100 m

Posisjonerings-

system : Akustisk relativposisjon

Vi utfører inspeksjoner med høy kvalitet,

raskt og på konkurransedyktige vilkår. 
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Norconsult har flere års erfaring 

med bruk av ROV og har nå fornyet 

og økt instrumenteringen slik at 

kvaliteten og tilgjengeligheten på 

inspeksjonene er forbedret. Med 

dette er terskelen for å gjennomføre 

en undervannsinspeksjon senket.

Norconsult har erfaring med ROV’en 

fra en rekke kraftverk, dam- og luke-

anlegg. Vi har blant annet erfaring fra 

følgende oppdrag:

• Inspeksjon av luke fastkilt i   

 delåpen stilling for Hydro.

• Profilering av dam Dokkfløy for   

 Eidsiva.

• Inspeksjoner av løpehjul på 

 turbiner for E-CO.

• Inspeksjon og profilering av 

 pelerør på Operatomten.

• Lukeinspeksjoner i 50 - 60 m dyp,  

 sjakter fra lukehuset med inntil 

 30 m ned til vannflaten.

• Havbunnsundersøkelse ved   

 Langesund etter “Full City” forlis.

• Inspeksjon og profilering av 

 160 m tunnel for Hydro i Fortun.

• Inspeksjoner av varegrinder.

På grunn av strenge krav til sikkerhet ved dykkeroperasjoner blir 

disse som regel omfattende og kostbare siden dykkerteamet som 

mobiliseres gjerne er tre mann. I de tilfeller der dykker ikke er 

nødvendig av andre årsaker eller vurderes som for risikabel, kan 

inspeksjonen uføres med en fjernstyrt mini-undervannsbåt (ROV). 

VideoRay ROV vs. dykker (foto: VideoRay LLC)

Logging av sonarsignal, posisjon og ROV video


