
INNMÅLING OG KONTROLL 
AV SJØKABLER



HVORFOR MÅLEINN OG KARTLEGGE SJØKABLER?

 Innmåling for registrering i kart
 Registrering i database

 Kartlegging av tilstand
 Kartlegging av erosjon
 Kartlegging av fri-spenn
 Kartlegging av ned graving

 Kartlegging av skade



INNMÅLING AV NYE KABLER SOM LEGGES 
De fleste kabler som blir installert i sjø i dag blir lagt med Touchdown
Monitoring.
Dvs. en ROV vil måle den nøyaktige posisjonen (x,y,z) på det punktet der 
kabelen treffer sjøbunn under legging.
Dette blir gjort for å kunne beregne bunnstrekket i kabelen (Tension) og 
for at kabelen skal bli installert i planlagt trase.

 For høyt bunnstrekk vil kunne resultere i fri spenn og vanskelig gjøre 
ned graving av kabelen.

 For lavt bunnstrekk vil kunne resultere i Cable loop og stuking av 
kabelen.



METODER

Dykker ROV Sonar ROV med Sonar og Tracker



DYKKER

 Relativt lave kostnader
 Begrensninger i dybde (30-50m)
 Begrensning i innsamling av data



Video/Foto

Rapport

Koordinater??

FORVENTET RESULTAT

 Resultatet fra en dykkerundersøkelse vil i mange 
tilfeller være begrenset.

 Normalt med video og foto samt en rapport som 
beskriver tilstanden basert på visuell observasjon 
fra dykker.

 I enkelte tilfeller kan posisjoner logges om USBL 
system brukes.

 Alternativt kan dykker montere blåser på kabel for 
innmåling fra overflate.

 Blir ofte brukt ved landtak der det er for grunt for 
annen type utstyr.

 Blir også noen ganger brukt for å finne skade på 
kabler.



Visuell kartlegging og 
innmåling med ROV

 Mindre begrensning I dybde.
 Relativt små ROV systemer kan brukes.
 Krav til størrelse på båt er begrenset.
 Normalt egnet til å posisjons bestemme synlige kabler. 



Video/Foto med overlay av data

Rapport

Koordinater

FORVENTET RESULTAT

 Resultatet fra en visuell kartlegging med ROV vil 
normalt være mere innholdsrik og omfattende en 
ved bruk av dykker.

 Normalt med video og foto og koordinat liste for 
kabel samt en rapport som beskriver tilstanden 
basert på visuell observasjon fra kamera.

 Video og foto har overlay med data fra ROV, som 
posisjoner, dybde, kompasskurs etc.

 Posisjoner logges ved bruk av USBL system og 
normalt 1 gang pr. sek.

 Måler ikke nødvendigvis kabelens Z !

 Ofte brukt ved enklere innmåling og kontroll av 
synlige kabler på sjøbunn.



Kartlegging og innmåling 
med sonar
 Effektivt med høy hastighet 3-5Kn
 Dekker større områder (100-200m bredde)
 Sonarsystemet er avhengig av å være nærme 

sjøbunn ( ca.10-15m)
 Kan brukes som Towfish der utstyret slepes etter 

båt.
 Kan være vanskelig å utføre i trange farvann som 

fjord etc.



Terrengmodell

Side Scan Bilde

Rapport

Koordinater

Kart

FORVENTET RESULTAT

 Koordinater for innmåling blir tatt ut fra 
sonardata.

 Sonardata kan til en viss grad tolkes og gi 
et bilde av bunnforhold og sedimenter.

 Mest egnet der en har grunt vann eller 
der en har lange flate strekninger uten 
hindringer.

 Resultatet fra en kartlegging med Sonar system vil 
kunne gi gode data 

 Normalt med terrengmodell (DTM) og Side Scan
Bilder samt en rapport som beskriver tilstanden 
basert på sonardata.



INNMÅLING OG VISUELL KONTROLL 
MED DYKKER OG ROV

Vel og bra,
Men hva gjør vi når sjøkabelen forsvinner I sjøbunn??



For å kunne kartlegge kabler som er nedgravd I sjøbunn er en 
avhengig av å bruke et Cable Tracking System sammen med  
Multistråle sonar eller Altimeter.

KARTLEGGING AV NEDGRAVDE KABLER

Systemet Tracker kabelen basert på : 
 Tone
 Puls
 Magnetisme

Systemet vil gi en x,y,z koordinat på den nedgravde kabelen.

Systemet er normalt brukt på ROV sammen med sonar system.



Kartlegging og Innmåling
ROV med Sonar og Tracker

 En komplett løsning for kartlegging og kontroll av 
sjøkabler.

 Dekker til en viss utstrekning område på hver 
side av kabelen.

 Kartlegger nedgravingsdybden til kabler.
 Samler inn store mengder data
 Vil kunne gi en fullstendig oversikt over tilstand 

på kabel.
 Krever større ROV system.
 Krever større båt/skip.



FORVENTET RESULTATTerrengmodell

Side Scan Bilde

Koordinater

Kart

Nedgravings dybde

Video med overlay og data

 Resultatet fra en kartlegging med ROV ,Sonar og 
Tracking system vil gi gode data av kabel og 
områdene rundt kabelen.

 Normalt med terrengmodell (DTM) ,Side Scan Bilder 
og kabel Tracker  kombinert med video satt sammen i 
et system for enkel gjennomgang av data i etterkant.

 Koordinater for kabel posisjon også i de 
områder der kabel er nedgravd i sjøbunn.

 Sonardata kan til en viss grad tolkes og gi et 
bilde av bunnforhold og sedimenter.

 Oppmåling av erosjon og fri spenn

 Gir godt grunnlag for bruk og sammenligning 
mot historiske og fremtidige kartleggingsdata





INNMÅLING 
ELLER 

KONTROLL?



KOST-NYTTE

HVA ER GODT NOK? 





POSISJONERING OG INNMÅLING 
UNDER VANN

Uansett hvilken system og metode en velger er det en 
fellesnevner ved alle metodene.

 Overflate posisjonering-GNSS

 Undervanns posisjonering-USBL



 USBL (ultra short baseline, også noen ganger kjent som SSBL for super short
baseline) er en metode for akustisk posisjonering under vann. 

 Et komplett USBL-system består av en transceiver med sensorer, som er 
montert på et skip, og en transponder på havbunnen, på en towfish eller på 
en ROV. En datamaskin, eller "topside unit", brukes til å beregne en posisjon 
fra avstand og retning målt mellom transceiveren og transponder.

 En akustisk puls overføres av transceiveren og detekteres av subsea 
transponderen, som svarer med sin egen akustiske puls. Denne returpulsen 
detekteres av skip transceiver. 

 Tiden fra overføringen av den opprinnelige akustiske pulsen inntil svaret er 
detektert blir målt ved USBL system og omdannes til en avstand.

Transceiver

Transponder

POSISJONERING UNDER VANN
USBL  SYSTEM



 For å kalkulere en posisjon, beregner USBL både avstand og vinkel fra 
transceiveren til Transponder. Vinkler måles av transceiveren, som inneholder 
en rekke transdusere.

 Transceiverhodet inneholder normalt tre eller flere transdusere separert med 
en baseline på 10 cm eller mindre. 

 En metode som kalles "faseforskjell" innenfor transdusergruppen, brukes til å 
beregne retningen til transponder i forhold til Transducer.

KALKULERING AV POSISJON

Transceiver

Da har vi kommet frem til en X og Y verdi, men hva med Z verdien?



DEN VANSKELIGE  Z  VERDIEN!

Normalt så brukes ikke Z verdien gitt fra USBL systemet 
da denne som oftest ikke nøyaktig og stabil nok. 

Dybdemåler
(Trykk, temp. Salt, Gravitasjon)

Sonar/Altimeter

Lufttrykk og tidevann

For å kunne få en nøyaktig Z verdi på ved bruk av ROV vil en 
normalt bruke følgende for beregning av denne:

 Lufttrykk
 Tidevann
 Vanntrykk
 Temperatur
 Saltholdighet
 Gravitasjon
 Avstand fra ROV til kabel (målt med Sonar/Altimeter)



Posisjoneringssystem 

Posisjonering og innmålings prosess

Data Prosessering

USBL

GNSS
Bevegelse og Retning 
(MRU/Heading)

Lydprofil

USBL

Innmåling
&

Kalibrering

Faktisk posisjon Posisjoner til Kart

Hvor godt representerer de innmålte posisjoner virkeligheten??? 

= ? =

POSISJONERINGSSYSTEMET



NØYAKTIGHET

Hvor stor nøyaktighet kan en forvente å oppnå???

Også her vil nøyaktigheten bli begrenset av det svakeste ledd i prosessen

Et posisjoneringssystem består av mange ledd 



FEILKILDER 

 Unøyaktighet i GNSS system
 Unøyaktighet i bevegelse sensor (Rull/Pitch)
 Unøyaktighet i kompass (Retning)
 Feil i Lydprofil
 Feil i innmåling av sensorer
 Feil i kalibrering av system
 Feil i etter-prosessering / filtrering
 Feil i transformering til endelig format
 Feil bruk av system

Før vi snakker om nøyaktighet må vi se på mulige feilkilder

GNSS Bevegelse sensor Kompass/retning Lydprofil Innmåling Kalibrering

Prosessering / filtreringTransformeringBruk av system



Nøyaktigheten til et USBL system er normalt oppgitt i % DRMS av Slant Range( Avstand mellom Transceiver og Transponder)

Nøyaktigheten på nye systemer i dag ligger vanligvis mellom 0.2-0.5% DRMS av Slant Range.

Om vi gjør dette om til avstand blir det 0.2-0.5 meters nøyaktighet på 100 meters avstand (Vanndyp??).

Dette er forventet nøyaktighet på USBL systemet og ikke den totale nøyaktigheten til posisjoneringssystemet!! 

 For å kunne si noe om den totale forventede nøyaktighet vil en være avhengig av kvalitet 
og nøyaktighet på de enkelte sensorer knyttet opp mot systemet.

 En vil også være avhengig av riktig innmåling og kalibrering samt riktig bruk.  

Forventet nøyaktighet av systemet vil normalt komme frem i kalibreringsrapporten.

BEREGNING AV NØYAKTIGHET 



HVORDAN KONTROLLERE EN INNMÅLING

Faktisk posisjon
Posisjoner til Kart

= ? =

Hvordan kan vi forsikre oss om at de utførte innmålinger er riktige??

Er en avhengig av å:

 Kontrollere innmålingen?
 Være tilstede under innmålingen?
 Stole 100% på de som utfører innmålingen?



PROSSEDYRER 
OG 

KRAV



KRAV TIL  UTSTYR OG UTFØRELSE

Det bør i utgangspunktet være satt et minimumskrav for følgende:

 Krav til posisjonerings system
 Krav til kvalitet og nøyaktighet på sensorer knyttet opp til systemet
 Krav til kalibrering
 Krav til utførelse
 Krav til behandling av data

Er det godt nok å kreve en nøyaktighet på innmålingen som skal ligge innenfor ±10meter?

Trolig ikke!

Det bør også stilles følgende minimums krav til leverandør av innmåling/kartlegging:

 Prosedyre for innmålingen/kartleggingen
 Beskrivelse av utstyr og metode
 Beskrivelse av personell
 Kalibrerings rapport
 Beskrivelse av databehandling/prosessering



Takk for 
oppmerksomheten

www.bkmarine.no


