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Værharde lokaliteter byr på 
MULIGHETER

ACE (Rataren I og II)

For oppdrettere: dagens og enda mer 
eksponerte lokaliteter har et stort potensial  

For leverandører: unike muligheter for å lykkes og et 
stort nasjonalt og internasjonalt marked



Skjermede lokaliteter byr også på MULIGHETER

Kilde: Salten Aqua



Nye konstruksjoner med nye egenskaper i nytt miljø

Dagens teknologi

Nye havbrukskonsepter

• Lukkede systemer – stor 
masse

• Store strukturer

• Kombinasjon av stive og 
fleksible konstruksjoner

• Hydroelastisitet og dynamisk 
respons er helt annerledes

• Unike konsept, med 
skreddersøm av 
støttesystemer og 
operasjonelle prosedyrer

• Svært kostbare å 
overdimensjonere

• Rimelig, fleksibel og robust

• Mye erfaring med konstruksjon 

Operasjoner og eksisterende utstyr 

tilpasset denne

• Utfordrende å automatisere



UTFORDRINGER som må forstås og løses

▪ Et utsatt yrke 
– krevende forhold forsterker dette

▪ Daglig drift, inspeksjon og vedlikehold

▪ Mer krevende fartøysoperasjoner

▪ Laksen elsker Atlanterhavet 
– elsker den anleggene vi setter den i?

▪ 1 av 3 rømte laks rømmer under uvær
(FHF-prosjekt: http://www.hindreromming.no/)

Source: MOWI

http://www.hindreromming.no/
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Årsaker til rømming av fisk i 
perioden 2010 -2016

• 1.770.000 rømt fisk over en periode 

på 7 år

• Størst risiko: Hull i not

• Flest hendelser og flest rømt fisk

• Transport og mistet fisk: Mange 

hendelser, lite antall

• Tidlig begrensing av rømmingsomfang
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Nye anlegg – nye årsaker til 
rømming

• Lukkede anlegg – svikt i 

pumper, havari…

• Stabilitet – operasjonelle 

og konstruksjonsmessige 

årsaker

• Værvindu for operasjoner

• Levetidsbetraktninger, 

inspeksjoner og 

vedlikehold
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Noen spørsmål…

• Hvorfor gjøre modellforsøk?

• Kan man gå rett til fullskala med en gang?

• Kan man kun gjøre numeriske beregninger?

• Hvilke typer modellforsøk kan man gjøre og hva 

kan man få ut av dem?



• Utfordrende å gjennomføre kontrollerte 

forsøk

• Bølger, vind og strøm – Mye kan måles, men man 

trenger vær som forekommer sjeldent for å finne 

ut om konstruksjonen overlever

• Instrumentering kan være utfordrende

• Kan være (veldig) kostbart, spesielt 

dersom man vil endre på noe eller gjør 

feil

• Ikke behov for skalering

• Bedre mulighet for å eksperimentere med 

fisk?

Fullskala



Simuleringsverktøy

• Simuleringsverktøy er viktige

• Baserer seg på forenklinger og antagelser, f.eks. lineær 

potensialteori

• Må forstå fysikken for å vite om metodene er 

anvendbare

• Hva om man ikke vet hvilken fysikk som er viktigst?

• Hva om det er noe man ikke har tenkt på?



Hvorfor 
modelltesting?

• Undersøke fenomener som 
er vanskelige å beregne 
eller simulere
• Turbulent strømning, bølge-strøm 

interaksjon, brytende bølger

• Modelltester og numeriske 
studier må utfylle 
hverandre

• Ulike aspekter ved 
hydrodynamisk oppførsel 
kan testes og verifiseres

Research-based product development by Aqualine



Øke fysisk forståelse

• Hele system eller 

komponenter

• Både store og mindre 

laboratorier kan være 

egnet, avhengig av 

fysikken som skal 

studeres

• Eksempler: not, 

strømning rundt et egg, 

lukka anlegg



Vi utvikler LØSNINGER

Kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

▪ Samspillet mellom naturkrefter 
og konstruksjoner

▪ Design, testing og verifisering
▪ Revisjon av teknisk standard, 

NS9415

▪ Kontaktløse operasjoner
▪ Beslutningsstøtte
▪ Fartøysdesign

▪ (Nær) sanntidsinnsikt om 
fisk, miljø og anlegg

▪ Standarder, NS9417 m.m.

▪ Utvide værvindu og øke presisjon
▪ Under- og overvannsrobotikk

▪ Grenseverdier for 
svømmehastighet

▪ Forståelse for bølgers betydning

▪ Prosedyrer for sikre operasjoner
▪ Helhetlig risikostyring
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Follow us at
exposedaquaculture.no
www.facebook.com/eksponert
hans.bjelland@sintef.no



Teknologi for et bedre samfunn


