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SFI EXPOSED - Norges lange kyst gir store muligheter
 Betydelige deler av den norske kysten er i dag utilgjengelig 

for industrielt fiskeoppdrett fordi den er avsidesliggende
og eksponert for tøffe vind-, bølge- og strømforhold. 

 Forskningssenteret Exposed Aquaculture Operations 
(EXPOSED) vil bygge på Norges sterke posisjon innen 
akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og
bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og 
havområder.

 Som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er 
EXPOSED finansiert av Norges Forskningsråd og senterets 
partnere og gir anledning til langsiktig samarbeid mellom 
industribedrifter og forskningspartnere. EXPOSED har en 
planlagt varighet på 8 år, med oppstart i 2015 og et total 
budsjett på 210 MNOK og 15 PhDer.
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Lokalitetsundersøkelse og eksponeringsgrad i NS9415:2009

Lokaliteter skal undersøkes og beskrives ut fra topografi 
og eksponeringsgrad i form av parametere som skal 
danne grunnlag for beregning av miljølaster på et 
anlegg. ˮ

Omregning av lokalitetsklasser bestemt ved hjelp av 
første utgave av standarden

ˮ

Lokalitetsrapport



Eksponeringsgrad

Miljøforhold
• Strøm
• Bølge
• Vind
• Ispåvirkning
• + Sikt, avstand, mm.

Laster

Teknologi
• Flytekrage
• Notpose
• Fortøyning
• Fartøy
• Flåte

Lastvirkning

Grensetilstander
• Bruddgrensetilstandene (ULS)
• Utmattingsgrensetilstandene 

(FLS)
• Ulykkesgrensetilstandene (ALS)
• Bruksgrensetilstandene (SLS)

• Evne til å gjennomføre operasjoner
• Rømningshindring
• Drift
• Arbeidsmiljø
• Fiskevelferd

Robust, sikker og effektiv 
fiskeoppdrett

Direkte miljøpåvirkning



Eksempler på kunnskapsbehov påpekt i NS9415:2009

Tillegg K (informativt) Behov for videre forskning og utvikling
K.1 Miljøbestemmelse av strøm og vind basert på målinger 
På mange lokaliteter langs Norskekysten varierer strømmen så mye over en årlig syklus at en 
kan risikere å underdimensjonere strømlasten betydelig. Her kreves faglig dokumentasjon.

K.4 Gjennomgang av sikkerhetsfaktorer, fleksible/mindre fleksible strukturer
Sikkerhetsfaktorene i dimensjonering bør kunne underbygges av empiriske data.

K.5 Dimensjonerende grensetilstander 
Det er viktig å gå gjennom en kritisk evaluering av hvilke grensetilstander som skal 
prioriteres. Dette for å unngå en omfattende verifikasjon som muligens vil bli svært 
ressurskrevende.

K.9 Stabilitet, sikkerhet og fortøyning av forflåter i sjøgang 
Kravene til stabilitet er på ingen måte synkronisert med eksponeringsgrad for fôrflåter, det 
vil si at faren for overslag av vann, relative bevegelser og lignende er avhengig av 
eksponeringsgrad.

ˮ

ˮ



Måling av miljøforhold

Som understreket på Forankringsseminaret 2016 (http://tekmar.no/romming/) er det variasjon i 
metodebruk og forståelse blant de ulike aktørene i designprosessen

 Lokalitetsundersøkelse (strøm og bølgemåling)
 Konstruktør/design
 Serviceselskap/utsett
 Oppdretter/bruker

Miljøforhold

http://tekmar.no/romming/


Måling av miljøforhold

 Målebøyer utsatt ved Salatskjæra (SalMar) og utenfor 
Valøyan (Marine Harvest)

 Måledata for perioden februar 2016 – november 2016

 Bruk av ekstremverdistatistikk for estimering av 
dimensjonerende strømhastighet, bølgehøyde og 
vindhastighet

 Aggregerte data/grafer tilgjengelig på 
http://exposedaquaculture.no/boyedata/

Miljøforhold

http://exposedaquaculture.no/boyedata/


Ekstremverdier for strøm – variasjon av 
måleperiode og valg av sannsynlighetsfordeling
10-min maxima (februar - oktober 2016)

Miljøforhold

September 2016Mars 2016



Ekstremverdier for strøm – variasjon av 
måleperiode og valg av sannsynlighetsfordeling
10-min maxima (September 2016):

Miljøforhold

Peak-Over-Threshold: 20 cm/s

10-min maxima
(februar - oktober 2016):

Generalized extreme value (GEV) 

Generalized extreme value (GEV) 

Generalized Pareto distribution (GPD)



Ekstremverdier for strøm – variasjon av 
måleperiode og valg av sannsynlighetsfordeling
 Stor variasjon i predikert 50-års ekstremverdi for strømhastighet
 En måneds måleperiode i tilfeldig valgt kalendermåned gir stor usikkerhet

 Resultat er sensitivt til valg av metode

Miljøforhold

1-måneds maximum  x 1.85 GEV – fordeling GPD – fordeling

Mars 2016 88.89 cm/s 93.74 cm/s 69.36 cm/s

September 2016 117.07 cm/s 162.52 cm/s 88.27 cm/s

Feb.-Okt. 2016 163.02 cm/s 84.0 cm/s



Videre arbeid - strøm

 Analyse av lengre dataserier (1 år?)
 Sensitivitetsstudier av 

metode/parametere og tidsintervall for 
måling

 Sammenligning med simulerte 
strømdata (f.eks. fra SINMOD) og 
sensitivitetsstudie med tanke på 
plassering av måling

 Innspill til metode beskrevet i NS 9415

Miljøforhold



Bølger

 Vindsjø og dønningssjø har betydning for fisk og teknologi

Miljøforhold
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Videre arbeid - bølger

 Bølgeanalyse med numeriske verktøy for å få med effekter av lokale forhold (batymetri)
 Sammenligning av måledata og beregninger

 Ekstremverdistatistikk for Hs og Tp; 1-år, 10-års og 50-års returperioder vha nivåkurvemetode

 Innspill til metode beskrevet i NS 9415

Miljøforhold

Foto: Marius Dahle Olsen



Lastvirkning

MRU’er fra Kongsberg Seatex er satt ut på flytekrage og vil settes ut på AQS-fartøy



Lukkede systemer har annen fysikk og sjøegenskaper

Marintekniske utfordringer med lukkede 
systemer

… er kjent fra andre lignende systemer og 
næringer

… observert i analytiske og skalerte forsøk
… erfart i havbruksnæringen
Store bølge- og strømkrefter 
(tetthetsforskjeller, forankring, indre krefter i 
konstruksjonen, indre bølger)
Vil for eksempel være følsom for spesielle 
bølgeperioder

Lastvirkning



SJØFLO – Prosjekt for sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede anlegg

Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og 
havbruk og MARINTEK, finansiert av FHF. 

Hovedmål

Å muliggjøre utvikling av sikre konstruksjoner 
for lukkede fiskeoppdrett i sjø, ved å øke 
forståelsen for bølge- og strømbelastninger hos 
forskningsmiljø og oppdrettere, samt å foreslå 
retningslinjer for designmetodikk for slike 
anlegg.

 Kategorisering av lukkede merdkonsepter
 Fortøyningssystemer for lukkede anlegg
 Effekter av trykk- og tetthetsforskjeller ved 

skadetilstander
 Eksperimentelt arbeid

Lastvirkning

Varighet

01.10.2016 – 31.12.2017

Totalramme

NOK 4 960 000

Prosjektledelse

David Kristiansen (SINTEF FH)
Vegard Aksnes (MARINTEK)

Styringsgruppe

Ragnar Joensen (Marine Harvest)
Olai Einen (Cermaq)
Arnfinn Torgnes (Norsk Havbrukssenter)

Andre involverte

Trygve Kristiansen (NTNU)



Evne til å gjennomføre operasjoner – Hvilke operasjonskriterier har vi?

 Hvordan er operasjoner begrenset av været?

Photo: AQS

Holen S, Utne IB, Holmen IM, Aasjord HL. Occupational accidents in Norwegian aquaculture (submitted).



Launch And Recovery Systems (LARS) for ROV

Evne til å gjennomføre operasjoner

 LARS er i dag den største enkeltfaktoren som begrenser 
værvinduet for ROV-bruk i havbruk

 For bølgehøyder større enn ≈ 0.5m er følgende
krevende / risikofylt
 Fortøye ROV-båt til merdringen
 Ukontrollerte pendelbevegelser med ROV som hengende last –

benytter person for å guide ROV -> risiko for personell
 Stor relativ bevegelse mellom kran og flytende ROV i høye 

bølger -> risiko for personell og utstyr
 ROV-operasjoner må gjerne utføres fra innsiden av merden -> 

krevende løfteoperasjon i dårlig vær



Eksponeringsgrad

Miljøforhold
• Strøm
• Bølge
• Vind
• Ispåvirkning
• + Sikt, avstand, mm.

Laster

Teknologi
• Flytekrage
• Notpose
• Fortøyning
• Fartøy
• Flåte

Lastvirkning

Grensetilstander
• Bruddgrensetilstandene (ULS)
• Utmattingsgrensetilstandene 

(FLS)
• Ulykkesgrensetilstandene (ALS)
• Bruksgrensetilstandene (SLS)

• Evne til å gjennomføre operasjoner
• Rømningshindring
• Drift
• Arbeidsmiljø
• Fiskevelferd

Robust, sikker og effektiv 
fiskeoppdrett

Direkte miljøpåvirkning



Operasjonskriterier og bruksgrensetilstander
 Mer presise kriterier for operasjoner, arbeidsmiljø og 

fiskevelferd vil tydeliggjøre teknologibehov og relevant 
beskrivelse av eksponering

 Samtidig kan kriterier frata operasjonsleders både ansvar og 
myndighet

 Oppetid og værvindu viktig for drift på anlegget
Sikkerhetsfaktorer - kontroll på usikkerheter 
(miljøbeskrivelse, lastmodeller, konstruksjonsrespons)

 Utfallsrommet er stort ved anvendelse av målemetodikk, 
data, analysemodeller etc.  - Usikkerheter forplanter seg

 Over- eller underdimensjoneres det? 
 Er dagens empiri og/eller modeller tilstrekkelig for nye 

konstruksjoner/konsepter?
"Eksponeringsgrad" – et dekkende begrep?

 På tross av sine usikkerheter kan dimensjonerende, 
signifikant bølgehøyde og middelstrøm oppleves som en 
presis miljøbeskrivelse, men er den dekkende?

Ny kunnskap om eksponeringsgrad –
bidrag til å gjøre lakseoppdrett mer presist?

Photo: SINTEF Fisheries and Aquaculture
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Følg oss på
exposedaquaculture.no
www.facebook.com/eksponert
hans.bjelland@sintef.no
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