
Remote Inspection AS
Leverandør av 
farekartlegging, inspeksjon, 
tilstandsrapportering og 
rengjøring av alle typer 
drikkevannsbasseng





Om selskapet

• Etablert i oktober 2019 
• Til sammen 40 års erfaring innen bruk av ROV til detaljert 

undervannsinspeksjon 
• En del av W. Giertsen 
• Arbeider i henhold til ISO 9001.
• Eneste selskap i bransjen som har utdannede FU-Operatører –

Fjernstyrte undervannsoperasjoner.



Drikkevannsbransjen

• FNs bærekraftmål nr. 6:

«Innen 2030 skal det være likeverdig tilgang til trygt 
drikkevann, til en overkommelig pris for alle»

• Drikkevannsforskriften – stiller krav

• Askøy-skandalen setter fokus på temaet

• Kostbart vedlikehold

• Manglende fokus på dokumentert inspeksjon



Kontroll og vedlikehold



Forbedringer

Høyere frekvensen på inspeksjon og rengjøring:

• Fjernstyrt utstyr – kostnadseffektiv og sikker metode

• Jevnlig inspeksjon og rengjøring – unngå overraskelser

• Kostandbesparende tiltak – forutsigbar drift  

• Kunnskap, sikkerhet og hygiene i fokus.
• Fagutdannede operatører
• Utstyr dedikert til drikkevann – ikke i bruk utenfor behandlet drikkevann
• Gode prosedyrer og gjennomførings metoder. 

• Ingen påvirkning på drikkevannet – holde full drift



Drikkevannsbransjen

Inspeksjon drikkevannsbasseng/høydebasseng

• Strukturert og nøyaktig inspeksjon, med god bildekvalitet  
• Utfyllende sluttrapport, inkludert video og bilder.

• Dokumentert tilstand på drikkevannsbassenget 
• Kan fremlegges til mattilsynet ved tilsyn.



Inspeksjon



Inspeksjon med ROV



Behov for rengjøring



Rengjøringsmetoder

Manuell rengjøring

• Tidkrevende og en må stenge ned 
bassenget. En ting men ofte ikke tenker 
på er at en mister brannberedskap

• Stor fare for å dra noe urent med seg 
inn i bassenget.

• Risiko ved arbeid i lukkede tanker, eldre 
basseng har manglende 
evakueringsmuligheter

• Fysisk utfordrende for arbeidere. 

• Får ikke inspisert i full høyde



Rengjøringsmetoder

Rengjøring med dykker

En kan opprettholde driften

Kostbar og risikoutsatt operasjon

Skal være registrert hos arbeidstilsynet  

Oppdragsgiver er medansvarlig for 
gjennomføring av dykkeroperasjoner, ref
arbeidstilsynet. 



Vår metode for rengjøring



Rengjøring av detaljer 



Vår metode for rengjøring

Før og etter 



Detaljer på utstyr

• Lett og portabelt utstyr, ikke over 25 kg 

• Batteridrift 

• Ingen bruk av kjemikalier/oljer i noen av systemene

• Avfallet går til nærliggende avløp eller grøft etter avtale med kunde

• Analyserer prøver fra bunnfallet/vannet som blir pumpet ut

• Rekkevidde 300m



Fjellbasseng



Sikker 
inspeksjon i 
fjellbasseng 
med fjernstyrt 
utstyr



Risiko i fjellbasseng



Fjellbasseng

Sikker inspeksjon i fjellbasseng - fjernstyrt utstyr

• Visuell inspeksjon av hele bassenget innvendig

• Kartlegging av ras, steinsprang, sedimentering.

• Prøver av bunnfall.

• Kartlegging av innlekkingspunkt 



Inspeksjon i fjellbasseng – 2500 meter 

Fjellbasseng



Inspeksjon



Forskning og utvikling

• Mulighet for å ta 
vannprøver av drypp fra 
tak, (fjellbasseng)



Vår metode for rengjøring

Før og etter



I operasjon for Bergen Vann

Driftsassistansen for Vann og Avløp
Møre og Romsdal

Mai 2022

Verdens første Tunnel ROV



W. Giertsen 
Vannteknologi AS

• TROV rekkevidde: 3000m



W. Giertsen Vannteknologi AS



W. Giertsen Vannteknologi AS



W. Giertsen Vannteknologi AS



W. Giertsen 
Vannteknologi AS

• Inspeksjon og rengjøring gir trygghet for vannverket

• Sediment kvalitet og evt. kontaminasjon 
• Vannkvalitet gjennom hele bassenget
• Deteksjon av innlekking
• Tidlig oppdagelse av ras og stengte vannveier, fjerning av 

disse
• Utplassering av måleutstyr og sensorer i tunnelen



Rengjør, Inspiserer og tar prøver i vannfylte bergrom

- Ansvarlig drift av TROV systemet, ingen utslipp eller negative 
påvirkninger på drikkevannet

- Preventivt vedlikehold
- Innovasjon og utvikling for å møte utfordringer
- Kartlegging av innlekkingspunkt
- Fjerning / åpning av ras

W. Giertsen Vannteknologi AS

25.000 m2 overføringstunnel rengjort

35m3 rasmasser flyttet



Takk for oss!


