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ü Tromsø
ü Senjahopen
ü Andenes
ü Lofoten
ü Herøy
ü Ålesund
ü Måløy
ü Solund
ü Sotra
ü Sunnhordland
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Global tilstedeværelse
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Selstad Nasjonalt 
Ø Hovedanlegg og hovedkontor i Måløy 
Ø 9 lokasjoner
Ø 200 ansatte

Selstad Internasjonalt 
Ø Island, Scotland og Sør-Afrika

Ø Salgskontor i Russland, Sør-Korea og USA

Ø 150 ansatte

Deleide selskaper
Ø 150 ansatte



«Levetidsforlengelse»
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Regelverk NS 9415:2009

ü Hva gjøres når anlegget har 
lagt mer enn 10 år ?

Kundens ønske om å 
gjenbruke 

komponenter som er 
i god stand

Gjenbruk mulig ?

Utførte tester 
gjennom årene viste 
en varighet for tau 
lenger enn 10 år

Ingen regulering i 
standard som gjelder 
levetidsforlengelse

Godkjenning iht. 
NS9415 ?

Mangel på 
prosedyrer

Oppbygging av egen 
systematikk for å 
kunne godkjenne 
videre bruk i sjøen
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Dagens praksis - Innledende
1

Forespørsel fra kunden

2
Kartlegging av lokaliteten og fastsettelse av hvilke 

komponenter som skal kontrolleres

3
Dialog med ansvarlig sertifiseringsorgan

4
Dialog med serviceselskap

5
Fordeling av ansvarsområde

6
Gjennomgang av rutiner



selstad.no

Dagens praksis og rutiner

Levetids-
forlengelse

ROV

Holdekraft

Måling 
fjellbolter

Visuell 
kontroll av 
ankrene

Plate-
kontroll 

Måling av 
utvalgte jern-
komponenter

Testing av 
tau
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Ø ROV undersøkelse utføres for å avdekke mulig 
avvik

Ø Gjennomgang av rapporten og vurdering 

Ø Registrering av posisjonene

Ø Mulig tiltak kan iverksettes 

Ø Alle liner testes holdekraft på 

Ø Resetting av anker som ikke holder krav

ROV undersøkelse og holdekrafttester
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Ø Alle fjellbolter skal kontrolleres med dykker

Ø Boltene, tilhørende sjakler og kjetting skal måles

Ø Målinger registreres (Godkjenning av 
komponenter med en slitasjegrense mindre enn 
10%)

Ø Bildedokumentasjon 

Ø Avvik registreres

Måling av fjellboltene
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Ø Et utvalg av ankerline skal tas opp 

Ø Tilstand på anker dokumenteres gjennom bilde 
og visuell kontroll

Ø Skade registreres 

Ø Sporingsnummer registreres

Visuell kontroll av anker
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Ø Koblingsplatene løftes opp

Ø Godstykkelse og slitasje måles og                           
dokumenteres:

- På platene
- Bøyekjetting
- Sjaklene  
- Visuell kontroll bøyer

Ø Avvik registreres

Platekontroll



Ø Kjettinger og sjakler som går i fjellbolt blir målt 
av dykkere

Ø Sjakler, galv. kjetting, masterlinks og kauser 
måles og kontrolleres gjennom platekontroll

Ø Mulig kontroll via testing av bruddstyrke i 
testbenk

Måling av utvalgte 
jernkomponenter
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Testing av tau

Ø Tauprøver for hver dimensjon fra 
de mest utsatte 
linene/rammetauene

Ø Testfasiliteter

- Testbenk 180 tonn

- Testbenk 20 tonn

Ø Standard NS-EN ISO 2307:2019 
(for nytt tau)

Ø Tau blir godkjent for 5 nye år

- Restkapasitet >90%

- Restkapasitet <90% (kontrolleres 
opp mot analysen)
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Sluttrapporten av tilstandskontrollen

Oppsummering ROV inspeksjon

Kontrollmålinger 

Vurdering tilstand liner og ramme og koblingspunkt

Holdekrafttester

Strekktester

Utbedringer
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Ferdigstillelse

Gjennomgang med 
sertifiseringsorgan
• Krav til dokumentasjon
• Krav til rapporter
• Krav til analyser

Gjennomgang med 
kunden
• Rapport etter kontroll og 

tester
• Utbedringer/begrensninger
• Levetid

Utstedelse av nytt AS



Ø Fjerning av anlegg sommeren 2022

Når levetiden har “gått ut”

118 tonn med tau til 
resirkulering

30 tonn kjetting og 
stålkomponenter

30 bøyer
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Morgendagens praksis NS 9415:2021
Komponenter som 
skal testes:
• Tau
• Stropper
• Kjetting
• Kauser
• Sjakler 
• Koblingsplater

Hva er et 
representativt 

utvalg av 
komponenter?

Skal ny dimensjon 
på kjetting 

komponenter 
legges til grunn i 

utmattingsanalyse?

Kan man gi 5 år 
forlengelse i flere 

perioder ?



Vi kjenner havet



Takk for oppmerksomheten


