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Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?



Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen

 Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen i Norge og utlandet:

 Flytekrager / merder

 Fortøyning

 Not

 Marina

 Ledende på forskning og utvikling innen oppdrettsanlegg, sammen med blant andre Sintef F&H og 
Sintef Marintek

 Tar ansvar for konsepter og utstyr mht

 Teknisk utvikling

 Lav risiko for hendelser (eks rømning)

 Å bringe næringen inn i fremtiden!!

Konsepter med HØY PÅLITELIGHET / LAV RISIKO



Strøminduserte belastninger på merd

 For flytende oppdrettsanlegg er det projiserte arealet fra nota stort

 De strøminduserte kreftene er store og er sentral for dimensjonering av 
flytekrage, not og fortøyning

 Strøm gir stor deformasjon av not, men er avhengig av løsning for utspiling

 Strømkreftene må ses i sammenheng med dynamiske belastninger fra bølger

StrømVed konstant 
strøm på objekt
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Potensielle risikoer ved strøminduserte belastninger på merd

1. Overbelastning av materialer som notline og bæretau i not

2. Stor avdrift / deformasjon av not

3. Gnag mot notline og tau fra kjetting o.l.

4. Høye belastninger fra not inn på flytekrage

5. Høye belastninger på fortøyningssystem

6. Strømhastighet kan være større enn spesifisert i lokalitetsrapport, kan gi 
underdimensjonering

7. Rømming

RISIKO = SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS



Hvordan kan design redusere strømindusert risiko for rømming?
 Flytekrage – Robust Design

 Riktig dimensjonering iht NS9415

 Robust innføring av laster fra fortøyning / haneføtter

 Redundans i bæresystem for flytekragen ved brudd i flyterør

 Riktig definisjon av ulykkeshendelser for design

 Not – Robust Design

 Riktig dimensjonering iht NS9415, ref bæretau

 Robust utspiling av not ved bunnring og lodd

 Valg av materialer for notline og tau og komponenter

 Fortøyning – Robust Design

 Riktig dimensjonering iht NS9415

 Valg av materialer for komponenter

 Sikring / redundans for sentrale komponenter

TOTALE LØSNINGER 
REDUSERER RØMNINGSFAREN



Nytt design – Aqualine Midgard

 Nyutviklet Not 
- Bunnring henger i notas stavtau
- Heve-/senketau henger løst – gnag mot not elimineres

 Vinsjsystem
- Vinsjer med Dyneema tau hever og senker bunnring.

 Ingen skjevbelastninger på nota, som da utsettes for 
minimal belastning under heve-/senkeoperasjonen

 Risikofylte løft med kran unngås



Sammen med flere aktører i 
oppdrettsnæringen deltok Aqualine i 
modellforsøk hos Havmiljølaboratoriet hos 
Marintek/SINTEF.

For første gang ble det gjennomført 
skalaforsøk med både strøm og bølger i 
kombinasjon.

Det ble i all hovedsak kjørt forsøk av det 
eksisterende bunnring designet.

Merde 157m omkrets med bunnring og 15m 
dyp not.

Det ble påvist fare for gnag på not fra 
bunnringkjetting under forsøk i ekstremvær.



Test av Aqualine Midgard System®
November  2012

 Etter testene i januar bestilte Aqualine 
umiddelbart ny tid i tanken til Marintek. 

 Aqualine gjennomførte da vellykkede 
modelltester av vår nye konsept, 
Aqualine Midgard System sammen med flere 
aktører innen oppdrettsnæringen.

 Modelltesten bekreftet at denne 
systemløsningen var svært god.



«Alternativt design» VS «Aqualine Midgard notpose»

Nedlodding «alternativt design":
• Notspiss: 500kg
• Lodd: 2500kg

Utspiling Midgard notpose:
• Notspiss: 700kg
• Bunnring: 400mm, 93kg/m

Kondisjon:
• Hs: 2.5m
• Vc: 0.7m/s



Robust design og riktig bruk gir teknisk sikkerhet

 Hendelser gjennom tiden har ledet til nye og strengere krav

 Rømning skal UNNGÅS, mulige årsaker kan eksempelvis være:

 Dårlige driftsrutiner

 Båtkollisjoner

 Rovdyrangrep

 Teknisk svikt

 «Underdimensjonering»

LEVERANDØRENE MÅ SIKRE TEKNISK INTEGRITET VED DESIGN

OPERATØRENE MÅ SIKRE TEKNISK INTEGRITET VED OPERASJON

SAMSPILL MELLOM LEVERANDØR OG OPERATØR GIR SIKRE RAMMER

Operasjonell
integritet

Teknisk
integritet

Design
integritet

Anleggs
integritet



Til slutt – «Design omfatter ikke alle uforutsette hendelser….»



Takk for oppmerksomheten!
Se www.aqualine.no for mer informasjon og film av 

Aqualine Midgard System
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