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Beskrivelse av utstyr for inspeksjon med mini-ROV 

1 Leveranse 

Generelt leveres det en rapport med påviste funn. Funnene er dokumentert med bilder, video eller 

sonarplott avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. 

For betong- og stålkonstruksjoner er bilder og video normalt levert. Kontroll av nøkkeldimensjoner som 

HxBxD kan leveres ved hjelp av sonaren. For stålkonstruksjoner, eksempelvis luker, kan en 

stikkontroll av godstykkelser også leveres. 

For tunneler og større betonggeometri (oppmåling) leveres primært sonarplott som viser plan-, tverr- 

og lengdesnitt av konstruksjonene. 

Som et tillegg kan det utarbeides målskisser, eller 3D modeller der det er ønskelig, Se Kapitel 4.1 

2 Utstyr 

ROV 

• Mål: 75,16 x 39,37 x 26,67 cm (L x B x H) 

• Vekt: Ca. 17,2 kg 

• Thrustkapasitet: opp til 26,7 kg 

• Manøvrering: Forover, bakover, opp, ned, pan og tilt (låsbar pitch opp til 45 grader) 

• Utstyr: kamera, lys, sonarer (for plan- tverr- og lengdesnitt), tykkelsesmåler for stål, laser, 

kompass og dybdemåler. 

• Mer utstyr er tilgjengelig på forespørsel. 

Kabel 

• Opptil 400 meter på kabeltromme  

(Lenger rekkevidde er tilgjengelig på forespørsel opp til 2km) 

Strømforsyning 

• Spenning: 220 V 

• Strøm: 16 A 

• Evt. aggregat av 2,2-3 kW. Eksempelvis Honda i20 eller kraftigere. 
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Figur 1:Instrumentert ROV med IP 65 Kontrollboks, Kabeltromme med 400 meter kabel og aggregat 

 

Figur 2: Utsyr med kabelkasser, kan bæres og fraktes med snøscooter/ATV og helikopter 
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3 Anvendelsesområder – Se neste side for flere eksempler 

 

• Lukeinspeksjon på oppstrøms side, kontroll av godstykkelse på frontplate og platekasse 

o Oppmåling av sentrale mål og dimensjoner 

 

• Inspeksjon av betongpropper 

o Oppmåling av sentrale mål og dimensjoner 

 

• Inspeksjon av gravitasjons- og platedammer 

 

• Inspeksjon av fyllingsdammer 

o Kontroll mot isskuring 

o Utglidninger 

o Vurdering av steinstørrelse 

o Vurdering av plastring og låsing 

 

• Kartlegging av sjøbunn dybder 

o Bunnkartlegging 

o For fangdam 

 

• Kartlegging av inntak/utslag 

o Utforming og oppmåling av dimensjoner  

 

• Vurdering av sandfang 

o Dimensjoner og profilering (fyllingsgrad). 

• Kartlegging av tunneler – Se kapitel 4.1 for illustrasjoner 

o Tverr-, plan- og lengdesnitt 
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Figur 3: Modell basert på sonarplott 

 

Figur 4: Bunnkartlegging basert på sonar 
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Figur 5: Profilering av sandfang 
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4 Forklaring av utstyr 

Kamera 

ROV’en har ett kamera. Dette har tilt og fokus, mens panorering gjøres ved å dreie ROV-en.  

Bildekvaliteten avhenger av sikt. Brevann gir stort sett null sikt, mens klart ferskvann i overflate kan gi 

opp mot 10 meter sikt. I hulrom eller tunneler med klart vann vil sikten også begrenses av lysene til 

ROV-en. 

Lys 

2 stk. dimbare led lys med totalt 6 dioder. Gir god sikt i klart vann, må ofte dimmes ned i partikkelfylt 

vann eller nær rustfritt stål pga. gjenskinn. 

Laser 

Laser med fast avstand for referansemålestokk. Dette gjør det mulig å estimere dimensjoner på bilder 

som blir tatt. 

Tykkelsesmåler 

Cygnus tykkelsesmåler for kontroll av ståltykkelser. Benytter ultralyd for å måle tykkelse fra én side. 

Sonar 

Gemini 720ik multistråle-sonar. Denne gir overblikk over terreng og objekter fremfor ROV-en, og gjør 

det mulig å finne frem til konstruksjoner, inntak, o.l. fra avstand uten sikt. 

Tritech Micron sonar. Denne gir mulighet for oppmåling og navigasjon. Nøyaktighet på selve sonaren 

er på 7.5 mm. Gir presis oppmåling av tunneltverrsnitt eller luke og betongkonstruksjoner. Gir kun 

kartlegging under vann, trenger ikke sikt. 

Navigasjon (opsjon) 

Akustisk navigasjon for åpne farvann som f.eks. dammer og kaier. Tritech Micro NAV. 

Kan benytte kart/tegninger for å angi presis hvor bilder og funn er påvist. 

Mobilitet 

Utsyret er mobilt og kan kan bæres kortere avstander, settes på Snøscooter/ATV eller fraktes med 

helikopter. 
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4.1 Sonarmålinger 

Typiske sonarplott med enkel forklaring og mål. 

 

Figur 6: Tverrsnitt av tunnel basert på sonar 

 

Figur 7: Sonarplott av inntaksluke med føringer 
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Eksempel på inntaksgeometri oppmålt med sonar i hhv. plan- og lengdesnitt. Dette er brukt som 

grunnlag for 3D modell, se Figur 3: Modell basert på sonarplott. 

 

 

Figur 8: Sonarplott med referanse linjer for målsetting 
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4.2 Bilder/Video 

Typiske bilder fra ROV’en vises under: 

 

Figur 9: Lukearrangement 

 

 

Figur 10: Opptrekkstang med støttelager 
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Figur 11: Innfestning av opptrekk til luke 

  

 

Figur 12: Luke mot føringer i platekasse 
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Figur 13:Glidelist 

  

  

Figur 14: Underside av pakning 



 
 

 

 

j:\50_energi\540_maskin\3_fag-erfaring\rov\04 tilbud\beskrivelse av utstyr defender\beskrivelse av utstyr for inspeksjon med 

mini-rov.docx 
  |  Side 12 av 15 

 

  

Figur 15: Klaring styreklosser 

  

Figur 16:Bunnstokk 
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Figur 17: Leider 

  

Figur 18: Damtå 
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Figur 19: Støpeskjøt dam 

  

Figur 20: Føringer for bjelkestengsel 
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Figur 21: Funn... 
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