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NYTEK - NS 9415 

 NYTEK-forskriften: krav om NS 9514 
 NS 9415 (2009): krav til oppdrettsanleggenes tekniske 

standard 
 
Lokalitetsundersøkelse: fastsettelse av strømhastigheter 
 Måling på to nivå: 5 og 15 meters dyp 
 Logging: minst per 10. minutt 
 Fart og retning hele perioden 
 Varighet: 4 uker 
 



Rotormåler 

 Mekanisk, rotorfriksjon 
 Rotorbur utsatt for 

turbulens/begroing 
 Krever startstrøm 
 Må snu seg for å måle 

korrekt retning 
 Kompenserer ikke for 

helning på instrumentet 
 Ikke dybde- eller tiltsensor 



Dopplermåler 

 Robust, ingen bevegelige deler 

 Begroing har ingen effekt på 
nøyaktighet eller stabilitet 

 Måler nøyaktig på både lave og 
høye strømhastigheter 

 Ett (profilerende) instrument kan 
måle i mange lag av vannsøylen 

 Sensorer: tilt og trykk/dyp 

 Dataanalyse krever kunnskap 
 



Forsøkslokaliteter;  
    Rotor vs. punkt doppler 

Strømsvak 
 Lauvsnes kai 
 Hver side av flytekai  
 2 meter avstand 
 Ca. 6 meters dyp 
 5. - 25.02.2013 

 

Strømsterk 
 Nordstrømmen 
 Oppspenning av tau på 

tvers av strømsterkt 
fjordinnløp 

 Antatt laminær strøm 
 2 meter avstand 
 Ca. 4 meters dyp 
 22.01 – 28.02.2014 



Strømsvak lokalitet 

Strømhastighet (cm/sek) 
ROTOR 

Strømhastighet (cm/sek) 
DOPPLER 



Strømsterk lokalitet 

Strømhastighet (cm/sek) 
ROTOR 

Strømhastighet (cm/sek) 
DOPPLER 



Statistisk sammendrag 
Strømsvak lokalitet Strømsterk lokalitet 

Rotor Doppler Rotor Doppler 

Gjennomsnittsstrøm [cm/sek] 1.8 4.0 7.1 13.0 

Maksimalstrøm [cm/sek] 19.0 25.0 32.0 71.0 

Standardavvik [cm/sek] 1.95 3.0 4.89 9.0 

Signifikant maksimalhastighet 
[cm/sek] 

3.4 7.0 13.0 23.0 

Signifikant minimumshastighet 
[cm/sek] 

0.9 2.0 2.3 5.0 

Neumanns parameter 0.466 0.18 0.582 0.50 

Nullstrøm [%] 70.1 4.98 2.3 0.99 



Trykksensor 



Oppsummering 

Er en strømmåling en strømmåling; kvalitet og egnethet 
for beslutningsstøtte ved lokalitetsvalg og drift? 
 
For fastsettelse av dimensjonerende strømhastigheter 
benytter vi dopplermåling 
Nøyaktighet: fanger opp variasjonene som 

rotormålerne «midler ut» 
Dokumenterer måledyp, instrumenthelning 
Dynamikken i vannsøyla (profilerende) 



Takk for oppmerksomheten! 
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