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Brønnbåtdesign for framtiden –
fiskevelferd og energi i fokus når 
Havfarmene skal opereres! 



Brønnbåtdesign for framtiden – fiskevelferd og 
energi i fokus når Havfarmene skal opereres! 

• Kort introduksjon av Havfarm 1 

• Eksempel på lasting av slakteklar laks på eksisterende lokalitet

• Brønnbåtoperasjoner ved eksponerte lokaliteter og oppdrettsplattformer

• Verdens første brønnbåt med LNG Elektrisk fremdrift og batteripakke



Havfarm 1





Halvt nedsenkbar plattform eller semi (fra engelsk semi submersible rig) 

er en flytende plattform med et skrog som holdes oppe over havet med 

søyler med stor avstand mellom og med store tverrsnitt, og som er knyttet 
sammen av neddykkede pongtonger.







Lasting av slaktefisk til brønnbåt på en eksisterende 
lokalitet i dag.









Brønnbåtoperasjoner ved eksponerte lokaliteter og 
oppdrettsplattformer





• Overføring av fisk via slange fra 
Havfarm til Brønnbåt

• Store dimensjoner på slanger på 
grunn av fiskevelferd og lasting 
med vakuum/trykk 2x 20`` slanger



• Dynamisk posisjonering

• Havfarmen har ingen fast 
heading kontroll

• Brønnbåten må hele tiden 
følge Havfarmens rotasjon 
og bevegelse

• Overføring av slanger 
kan starte



DP operasjoner i dag



Oppsummering operasjoner ved 
oppdrettsplattformer

• Endring av design på lokaliteter fra standard «system» til forskjellige 
konsepter
• DP som operasjonskrav for eksponerte lokaliteter? 
• Krav til godkjenning av brønnbåter og mannskap før operasjoner?
• Kan man operere DP samtidig som man behandler fisk om bord?
• Standarder på utstyr, for eksempel tilkobling for overføring av fisk?

• Endring av arbeidsmetode for lasting/lossing av fisk, samt behandling
• Oppdrettsplattformene blir mer selvstendig og har mindre behov for 

servicefartøy
• Bedre kontroll på operasjonene ved bruk av eget utstyr og personell
• Større behov for kommunikasjon mellom brønnbåt og Havfarm



Verdens første brønnbåt med LNG Elektrisk fremdrift og 
batteripakke

















Oppsummering energi og fiskevelferd i fokus

• Havfarm 1 skal ha landstrømstilkobling med generatorer som back-up. 

• Designet av brønnbåten med LNG elektrisk hybrid setter bærekraft og 
miljø i fokus
• Reduserer betydelig utslippet av NOx, CO2 og utslipp av partikler til luft. 
• Reduksjon i fuel-kostnader mellom 35-40%

• Lasting og lossing av laks til Havfarmen har fiskevelferd i fokus

• Vi har nå muligheten til å sette standarden for operasjoner i 
eksponerte områder!
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