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- Null rømming, økt fiskevelferd og redusert miljøavtrykk

- Økt verdiskapning basert på tilgang på nye arealer, billigere konsesjoner, 
raskere fiskevekst, kortere generasjonstid og mindre svinn

- Tilfredsstille EU-taksonomi krav – med vekt på

- bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

- forebygging og bekjempelse av forurensing

- Signifikant reduksjon av slamutslipp, behov for lusebehandling og 
brakkleggingstid

- Utnytte kunnskap fra landbasert og hav/sjø i kombinasjon

- Økt marked for utstyrleverandører også internasjonalt – jamfør Norges suksess 
i oljeindustrien  

Mål med lukket oppdrett



Biologi

Å lykkes med å produsere lukkede oppdrettsanlegg til sjøs 

krever et bredt spekter av kompetanse! 

Rammebetingelser for lukket oppdrett i sjø 

Aquafarm.no
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Stor variasjon av konsepter –
høy innovasjonsgrad 

Aquafarm.no

stadionlaks.noMåsøval FiskeoppdrettFishGLOBE

Hauge Aqua



➢ Hydrodynamikk analyser

➢ Strukturdynamiske analyser kompositt 

➢ Sertifiseringsunderlag

➢ Stabilitet

➢ Forankring 

➢ Sloshingvurderinger

➢ Rådgiving for modellforsøk

➢ Rådgivning for fullskalainstrumentering 

➢ Slamhåndtering 

➢ Strømningsanalyser – CFD

➢ Utviklingskonsesjoner - Fiskeridirektoratet

Bistand i oppdrag for leverandører



Kravene til utførte analyser og vurderinger er betydelig økt for lukkede anlegg med ny 

forskrift og oppdatert standard. 

Krav til prosjektering og utførelse skal sikre tilstrekkelig kapasitet under alle relevante 

dimensjonerende situasjoner i akvakulturanleggets levetid (5.1). 

Det er krav om at analysemetoden som velges skal sikre at dimensjonerende 

lastvirkninger fanges opp.   

Samvirke; komponenter skal ikke påvirke hverandre slik at tilstøtende komponenters 

kapasitet overskrides. 

Krav i Ny NYTEK og NS9415 (2021) skal sikre at 
også lukkede anlegg er rømningssikre 



Hydrodynamikk  

laster og respons

Strukturrespons

Dimensjonerende lastvirkning 

Forankring

Vær / 

Design kondisjon

Bølger, strøm og vind

Lukkede oppdrettsanlegg samspill 

Hydroelastisk 

respons

Laster

Lokale 

forankringslaster

Systemintegritet og samvirke

Akseptgrenser; maksimale deformasjoner, krav til  å koble analyser mhp struktur 

og last, forankring, hastigheter og trykk i skrogåpninger etc

F. eks: Vannvolumskontroll, overskylling, tetthet, akselerasjoner som påvirker 

fisk, innvendige strømningsforhold som påvirker fisk og struktur 



Krav om hva som skal gjøres, men ikke hvordan

– fortsatt stort tolkningsrom mhp valg av metodikk

Stor variasjon i konsepter, men en del felles utfordringer: 

- Hva er aktuelle grensetilstander for lukkede oppdrettsanlegg? 

- Hvordan sikre at dimensjonerende lastvirkninger fanges opp?

- Hvordan sikre at samvirke til alle hovedkomponenter og ekstrautstyr ikke påfører 

anlegget for høye laster og risiko? 

Hvordan komme frem til er best tilnærming? 



Mål: Null rømming, økt fiskevelferd og redusert miljøavtrykk 

Rømming er førsteprioritet, kollaps av anlegg må unngås

- Risiko må reduseres

Det er viktig med effektiv kunnskapsoverføring 

For å konkurrerer må lukkede anlegg bygges effektivt etter standardiserte 
metoder

Vi må samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må  

Hvorfor er det viktig med en beste tilnærming?
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Lukket oppdrett –
veien videre

Hva må gjøres for å sikre et akseptabelt 
risikonivå? 

Det må etableres en «veileder» for alle aktører

Hvordan tilfredsstille krav i NS9415?

Vi må ha med innspill fra relevante aktører

Veileder må oppdateres når nødvendig

Hvordan får man til dette?

DNV og Norconsult ønsker å kjøre en JIP

Leveranse:

Offentlig dokument med anbefalinger for 
beregningsmetodikk

Tekniske rapporter for hver aktivitet

Mulig grunnlag for DNV Recommended Practice

Joint Industry Project (JIP)

Hva er en JIP?

Et prosjekt der flere aktører i en næring går 
sammen om å løse en utfordring og beskrive 
løsningen

Hvorfor en JIP?

Samle aktører i norsk oppdrettsnæring og 
fremme diskusjon, samarbeid og konsensus i 
næringen

Styre hvilke utfordringer som skal studeres 
innen relevante konsepter 

Bidra til konsensus i næringen på tvers av alle 
type aktører

Definere beregningsmetodikk som både 
myndigheter, sertifiseringsorgan og private 
aktører kan forholde seg til og følge i 
designprosessen
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Motivasjon for JIP: Nye tekniske utfordringer

11

Sikker fiskefarm

Tilfredsstille krav i NS 9415:2021

Redusere risiko i design og 

operasjon

Redusert risiko gir reduserte 

kostnader

Design og bygging

Risiko i drift

Utvide operasjonsområde

Forbedre definisjonen av 

designkondisjoner

Få mer ut av lokaliteten/muligheten

Nye materialer

Utvide kunnskap og retningslinjer 

Sikre riktig sikkerhetsnivå 

Redusere materialkostnader

Forbedre og øke 

kvalitetssikring i byggefasen

Lage veileder

Ivareta relevante last- og

responseffekter

Redusere beregningsomfang

Oppdatering
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JIP 

Lukkede oppdrettsanlegg

Ida.marlen.strand@norconsult.com

Trine.Jelstad.Olsen@dnv.com
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