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OM AKVASAFE 
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• Etablert i 2012 
• Utviklet til å bli akkreditert innen 

o inspeksjon 
o produktsertifisering 
o miljøundersøkelser 
o systemsertifisering

• Hovedkontor i Bergen og avdelingskontor på Moster og i 
Tromsø

• Datterselskap Sematek 

HVEM ER VI?
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Teknisk 

• Anleggssertifikat

• HK Bevis/Levetidsforlengelse

• Forankringsanalyser

• Ingeniørtjenester

• Produktsertifisering

• Rømmingsteknisk rapport

• mm

VÅRE TJENESTER

Miljøundersøkelser 

• Lokalitetsundersøkelser

• B og C undersøkelser

• Havdynamikk

• Strømmåling

• mm

Systemsertifisering 

• ISO 9001 (Kvalitet)

• ISO 14001 (Miljø)

• ISO 45001 (Arbeidsmiljø)
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TEKNISKE TJENESTER - LEVETIDSFORLENGELSE 

Vi ønsker å bidra til at akvakulturnæringen reduserer sitt klima- og miljøfotavtrykk. Et 
viktig område er da å gjenbruke forankringskomponenter.

Typiske testobjekter:

• Tau og stropper
• Kjetting, kauser og sjakler
• Bøyer og koblingsplater
• Anker og fjellbolter

Gjenbruk av komponenter gir en betydelig miljøgevinst og gir oppdretter lavere 
kostnader. Dette gir en god sirkulær økonomi.
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LEVETIDSFORLENGELSE- VÅR ERFARING  

Vår erfaring med testing og resertifisering:

• Har lang erfaring innen inspeksjon, testing, verifikasjon og materialtekniske 
tjenester  

• Innehar moderne utstyr og personell med lang erfaring innen NDT metoder (ikke 
destruktiv testing)  

• Har egen testhall og relevant testutstyr (destruktiv testing)
• Har utført over 2000 tester tilknyttet forankringssystemer og har dermed en god 

erfaringsbase
• Har høstet erfaring fra online måling av last i forankringssystem (har utviklet eget 

system)
• Bruker vår erfaring fra inspeksjoner med ROV (undervannsinspeksjon)   
• Vi er en uavhengig aktør
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LEVETIDSFORLENGELSE- TAU OG STROPPER 

Vi forlenger levetiden til forankringskomponenter basert NS 9415:2021  

Tau og stropper:

• Minst to tau og to stropper (av hver type) skal prøves og da fortrinnsvis de med 
høyest belastning

• Hvor mye levetiden kan forlenges med er avhengig av restkapasiteten, testresultater 
og krav til MBL

• Levetiden kan forlenges med inntil 5 år

• Valg av tau og stropper som skal benyttes til prøving og vurdering skal begrunnes og 
dokumenteres

• Relevant informasjon er forankringsanalyse, historikk, slitasje, UV m.m.  

• Sentrale dokumenter er produktsertifikater, vedlikeholdsbaser, brukerhåndbøker, 
utleggsrapporter, ROV/dykker inspeksjoner
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LEVETIDSFORLENGELSE- METALLKOMPONENTER 

Vi forlenger levetiden til forankringskomponenter basert NS 9415:2021   

Metallkomponenter:

• Skal visuelt sjekkes for tykkelsesreduksjon 

• Forlenget levetid inntil 5 år kan gis dersom restkapasitet kan dokumenteres ved 
testing av et representativt utvalg av  kjetting og sjakler

• Ved mer enn 10 % tykkelsesreduksjon gis det ikke forlenget levetid uten at dette er 
begrunnet og dokumentert

• Utvidet levetid for anker bestemmes etter at ankeret har blitt kontrollert for korrosjon, 
overbelastning og utmatting

• Metallkomponentene skal sjekkes for varige betydelige deformasjoner. Ved 
betydelige deformasjoner gis det ikke forlenget levetid   

• For metallkomponentene skal forankringsanalysen vise utmattingslevetid som 
dekker forlenget levetid. Ev.skal restkapasitet og utmatting dokumenteres
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ERFARINGER- TAU OG STROPPER

• Tauene som testes holder i stor grad sin styrke etter oppgitt brukstid fra leverandører

• Det er typisk at tau som er montert i forankringssystemer blir stivere på grunn av strekk. Men styrken blir 
opprettholdt i forhold til opprinnelig MBL i produktsertifikatet

• Sollyset reduserer styrken på tauet (Vi tar derfor ut prøver i de øverste lagene)

• Dersom en svir tau ved f.eks. utlegg reduserer det styrken med ca.50%  
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ERFARINGER- KJETTING

• Kjetting som nå blir levert i markedet holder en jevn god kvalitet

• Vi har hatt dårlige partier med sprøbrudd og sveisefeil (mindre av dette nå)

• Kjetting i skvalpesonen er mest utsatt for korrosjon, slitasje og utmatting

• Haneføtter har kort brukstid og kan med fordel byttes med ny kjetting 

• Bunnkjetting er relativt lite utsatt for utmatting og har lang levetid 

• Generelt: jo dypere det er jo mindre oksygen og mindre korrosjon     
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ERFARINGER- BOLTER

• Skal sjekkes tykkelsesreduksjon ved visuell kontroll (dykkere eller ROV)

• Ved mer enn 10 % tykkelsesreduksjon gis det ikke forlenget levetid

• Korrosjon påvirker styrken, ikke utmatting

• Kan være hensiktsmessig å kombinere måling og holdekrafttest

• Ser en del bøyde bolter

• Viktig at objektet er rengjort/spylt.(viktig for alle komponenter)

• Blir satt en del høye bolter (spesielt på dypere vann / rigger)

• Kan være hensiktsmessig å sette sikringsbolter
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ERFARINGER- SJAKLER

• Sjakler som blir levert i markedet holder en jevn god kvalitet

• Dersom en drar sjakler opp til halvparten av MBL krav blir de deformert

• Det er få sjakler som kommer inn til test som er deformert. Kan antyde at de er lavere last i virkeligheten 

• Men en dimensjonerer for 50 års orkan

• Det er en del korrosjon i bolt/mutter (Mutter spretter av)
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ERFARINGER- ANKER

• Anker som blir levert i markedet holder en jevn god kvalitet

• Noen anker er deformert

• Noen anker har sveisefeil  

• Anker har lang levetid 

• Tæring i bolter
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ERFARINGER- BØYER

• Bøyer som blir levert i markedet holder en jevn god kvalitet

• Står ikke noe om levetid og bøyer i NS9415

• Visuell kontroll og testing

• Er utsatt for utmatting
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ANLEGGSKONTROLL – DRIFTES DETTE OPTIMAL MED DAGENS 
SYSTEMER

Dagens ordning:
• Utstyrsleverandører skal i følge NYTEK forskriften levere forankringssystem med produktsertifikat og 

brukerhåndbok etter NS9415

• I brukerhåndboken oppgir utstyrsleverandøren bla:
o Hvordan fortøyningssystemet skal monteres
o Grensesnitt mot andre hovedkomponenter 
o Drift og vedlikehold (ettersyn og levetidsintervall)

• Oppdretter plikter (i følge NYTEK-forskriften) å bruke og vedlikeholde forankringskomponenter etter 
brukerhåndbok og NS9415

• Ved utstedelse av Anleggssertifikat kontrollerer sertifiseringsselskapet at forskrift og standard er 
opprettholdt. 

• Kravene i brukerhåndbøkene blir dermed et kontrollpunkt for sertifiseringsselskapene 



16

ANLEGGSKONTROLL – DRIFTES DETTE OPTIMAL MED DAGENS SYSTEMER

Endring i NYTEK 23 (høringsforslaget):
• Utstyrsleverandører skal fremdeles levere forankringssystem med produktsertifikat og brukerhåndbok etter 

NS9415 og forskrift
• Oppdretter plikter fremdeles å bruke og vedlikeholde forankringskomponenter etter brukerhåndbok og 

NS9415
• Ved utstedelse av Anleggssertifikat skal sertifiseringsselskapet kontrollere at forskrift og standard er 

opprettholdt
• Kravene i brukerhåndbøkene blir fremdeles et kontrollpunkt for sertifiseringsselskapene 

Nytt:
• Akkrediterte inspeksjonsselskap kan utstede bevis for levetidsforlengelse
• Bevis for levetidsforlengelse skal ha en gyldighetsperiode på minimum to år, og kan ikke overstige 5 år  
• NS9415:2021 oppgir i større grad kriterier for vurdering av levetid

• Burde en ha definert levetid og vedlikeholdsintervall i NS9415 eller forskrift?
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DISKUSJON 
OG 

SPØRSMÅL
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Takk for meg


