Rørinspeksjon og tilstandsvurdering
Rørinspeksjon ved hjelp av avansert kamerateknologi har blitt en viktig del av
hverdagen i ulike typer vann- og avløpsprosjekter. Teknologien benyttes i dag i
søk etter lekkasjer, brudd og fortetting i rør, og ikke minst for å få kunnskap om
tilstanden til rør og kartlegging av trasèer i forbindelse med planlegging og
prioritering av investeringer og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet.
Drammen Drift utfører rørinspeksjonstjenester for kommuner, entreprenører
og privatpersoner i Drammensregionen. Våre medarbeidere har erfaring innen
rørinspeksjon og tilstandsvurderinger, er RIN-sertifisert, og benytter seg av
topp moderne utstyr i sitt arbeid.
Med vårt utstyr kan vi utføre kamerakjøring av ledninger i dimensjoner
50mm - 1000mm og inntil 200 meters lengde, i tillegg kan utstyret brukes til
inspeksjon av stikkledninger med adkomst fra hovedledning. Med utstyret
kan ledningstrasèen peiles nøyaktig og bruddsteder kan lokaliseres nøyaktig.
Vi kan lagre digital video, stillbilder og annen dokumentasjon, som enkelt
kan overføres til PC på anvendelige formater. Billedkvalitet er tilnærmet HDkvalitet på vårt utstyr .
Med det fleksible utstyret kan vi utføre måling av rørdiameter, profiler,
bend, anboringer, samt lage 3D kart av eksisterende rørsystemer. Alle
kommentarer og koder i henhold til NORVAR 145/2005 knyttes til eksakt
posisjon, som gjør det enkelt å benytte seg av materialet i etterkant av selve
inspeksjonen.

Kunden kan umiddelbart etter inspeksjonen motta en inspeksjonsrapport
med underliggende dokumentasjon, video og bilder. Resultatene kan
registreres i 2D/3D kart og overføres til ledningskartverk som Gemini VA og
tilsvarende. Systemet kan bruke kart/tegninger i målestokk i ethvert format
som underlag for inspeksjonsrapporten.
Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva Drammen Drift kan tilby, så
ta gjerne kontakt med Halvor Thorbjørnsen på telefon 32 24 55 23 eller
e-mail: halvor.thorbjornsen@drmk.no.

Drammen Drift er forøvrig sertifisert i henhold til internasjonale standarder
for kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er godkjent for ansvarsrett i
tråd med Plan- og bygningsloven, og har medarbeidere med formell
godkjenning på områder som rørinspeksjon, tankbiltjenester og
asbestarbeid. Rørinspeksjon og tankbiltjenester utføres av våre RINgodkjente operatører.
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