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Partnere

Kongsberg Seatex AS
Leverandør av AIS og sensorer for dynamisk posisjonering

SINTEF Fiskeri og havbruk
Prognosemodeller for lokale seilingsforhold

Rambøll Norge AS
Kartlegging og analyse av risikofaktorer

Semekor AS
Generell kompetanse på risikovurdering i kystsonen

NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura
Organisatorisk og samfunnsorientert risikovurderinger

Fiskeridirektoratet region Trøndelag
Forvaltning og overvåking av oppdrettsnæringen

Kystverket Midt-Norge
Forvaltning og overvåking av farleder og sjøtransport

-> Utstrakt kontakt mot aktører innenfor havbruksnæringen
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Kongsberg Seatex – Produktområder
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Mål

! Utvikle verktøy for sikker og
effektiv transport og operasjon
ved havbruksanlegg

– Øke sikkerheten for menneske, 
miljø og verdier

– Redusere risiko for rømming av 
fisk

– Effektivisere logistikk og 
flåtestyring
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Arbeidspakker

! Arbeidspakke 1 Brukerkontakt
- AP 1.1 Innsamling av brukerbehov

- AP 1.2 Kartlegging av risikofaktorer

- AP 1.3 Systematisere og formidle brukerkrav

! Arbeidspakke 2. Helhetlig sikkerhetsvurdering av transport og 
havbruk

- AP 2.1 Sammenstille tilgjengelig statistikk over skader ved havbruksanlegg.

- AP 2.2 Beskrive faktorer som påvirker statisk og dynamisk risiko for skade på havbruksanlegg.

! Arbeidspakke 3  ITS-systemer i havbruk
- AP 3.1 - Framtidige tekniske løsninger på et havbruksanlegg

- AP 3.2 - Overordnet arkitektur fartøyenhet

- AP 3.3 - Overordnet arkitektur anleggsenhet

- AP 3.4 - Utvikle og demonstrere modeller for lokale strømforhold

- AP 3.5 - Prototyper fartøyutstyr

- AP 3.6 - Prototyper anleggsutstyr

- AP 3.7 - Demo
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Offshore <- ->  Havbruk

• Sensorer for sikker dynamisk posisjonering
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Offshore <- ->  Havbruk

• Sensorer for sikker dynamisk posisjonering
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Vær, strøm og bevegelsesmålinger
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Bruk av AIS – Merking av havbruk
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Bruk av AIS – Logistikk
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Oppankring, dynamisk posisjonering

Innseilingsled

Elektronisk merking, AIS

Prognose for strøm

Visuell oppmerking

Skipslei

Landbase
Slakteri

600 m

Modellering av strømforhold og spredning av biomasse (phytoplankton)

Strømmodell fra SINTEF Fiskeri og havbruk
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Oppsummering

! Beskrive krav til sikre operasjoner, samt definere faktorer som 
påvirker sikkerhet

– Sikkerhetsanalyser
– Kontakt med profesjonelle brukere i næringen
– Myndighetskrav

! Gjenbruk av teknologi og kompetanse fra offshore

! Diskutere og teste ut løsninger

! Demonstrasjon
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Mer Informasjon om HITS?

Kontakt:

e-mail: tony.haugen@kongsberg.com

e-mail: knut.torsethaugen@sintef.no

Web:

www.fargisinfo.com/hits

->  Se også brosjyre

Takk for oppmerksomheten!
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