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Vivian Meløysund
• Sivilingeniør Bygg (1991) og 

PhD Konstruksjonsteknikk (2010)
• Dr.techn. Olav Olsen (1992 - 2001)
• SINTEF Byggforsk (2001 - 2012)
• Standard Norge (2012 -)
• Prosjektleder for NS 9415:2021 fra 

februar 2021
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NS 9415:2021 «Flytende akvakulturanlegg –
Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og drift
• Utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 509 «Flytende akvakulturanlegg» i perioden 

2017 – 2021
• 19 organisasjoner fra næringen er medlemmer i SN/K 509
• Harmonisering med krav i NYTEK-forskriften
• 671 høringskommentarer fra 27 høringsinstanser, 136 kommentarer knyttet til forankring
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Standardens omfang
Krav til flytende akvakulturanlegg for å forbygge 
rømming av fisk:
o lokalitetsundersøkelse
o prosjektering, utførelse og bruk

• materialer
• samvirke mellom komponenter
• last, lastvirkning og påvisning av kapasitet
• hovedkomponenter (innhegning, flyter, flåte og 

forankring)
• ekstrautstyr
• brukerhåndbok (herunder ettersyn og vedlikehold)

Omfattes ikke:
o tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har 

relevans for rømming av fisk
• personsikkerhet og arbeidsmiljø
• fiskehelse
• elektriske installasjoner
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Nytt i NS 9415:2021

• Krav til nye typer akvakulturanlegg (lukkede og semilukkede 
innhegninger)

• Endret terminologi (akvakultur, innhegning, flyter, forankring)
• Utvidede krav til samvirke mellom hovedkomponenter, og 

mellom hovedkomponenter og ekstrautstyr
• Egne kapitler om ekstrautstyr og brukerhåndbok
• Mer detaljerte krav til brukerhåndbok, krav likestilt for 

ekstrautstyr og hovedkomponenter
• Mer detaljerte krav til utlegging og etterkontroll av forankring
• Minste måleperiode for strøm er økt fra én til tre måneder
• Kriterier for forlengelse av levetid



Forankring
• System med forankringsliner og bunnfester 
• Hovedfunksjon: holde akvakulturanlegget i posisjon
• Forankringsliner:

• inkluderer rammestrekk, hanefot og line mot 
bunnfeste

• kan bestå av kjetting, fibertau, fiberstropper, 
stålvaier og sammenkoblinger av disse

• Sammenkoblinger kan bestå av sjakler, kauser og 
koblingselementer

• Bunnfeste: dragankere, fjellbolter, sugeankere, 
gravitasjonsankere, pæler og spyd

• Bøyer og punktvekter kan sikre elastisitet og 
posisjon 

• Hovedkomponent
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Prosjektering av forankring

• Forankringsanalyse og forankringsplan
• Tilpasset aktuell bunntype og bunntopografi
• Slitasje pga. kontakt mellom komponenter

eller bunn skal unngås
• Eventuell forankring av fartøy
• Tilgjengelig for inspeksjon og tilstandskontroll
• Levetidsforlengelse
• Dokumentasjon
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Tilrettelegger den nye standarden for en mer bærekraftig 
bruk av forankring?
• Levetid
• Levetidsforlenging
• Gjenbruk
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Bærekraft
tilstanden til det globale systemet, 
innbefattet

• miljømessige,
• samfunnsmessige og
• økonomiske aspekter,

der nåtidens behov dekkes uten å 
undergrave framtidige generasjoners 
mulighet til å dekke sine behov
[KILDE: ISO Guide 82:2014, 3.1]
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Levetid/Dimensjonerende brukstid
• Dimensjonerende brukstid skal fastsettes
• Veiledende dimensjonerende brukstid er gitt i NS-EN 1990



Levetid

• Valg i prosjektering kan bidra til økt 
bestandighet og robusthet

• Risikovurdering
• Skjerpede krav (f.eks. 3 mnd. 

strømmåling)
• Mer detaljerte krav (prøving, sertifikater, 

merking og dokumentasjon)
• Økt brukervennlighet
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Levetidsforlengelse - generelt

• NS 9415:2009: generelle formuleringer om 
forlenget levetid
• Forutsetning i NS 9415:2021: tilfredsstillelse av 
krav i standarder for ny periode
• Kartlegging av nåtilstand vha. 

• teknisk dokumentasjon
• inspeksjon
• analyser
• prøving
• måling

• Vurdering av framtidig tilstand inkl. usikkerhet
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Levetidsforlengelse -
forankring
Tau og stropper (syntetisk): 

• Prøving av min. 2 enheter med høy
belastning/lastveksling

• Levetiden forlenges 0,3 eller 5 år avhengig
av restkapasitet

Metallkomponenter:
• Kontroll av tykkelse og deformasjoner
• Levetiden forlenges 0 – 5 år avhengig av 

tykkelsesreduksjon og betydelige
deformasjoner

• Anker: kontroll av korrosjon, overbelastning
og utmatting
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Gjenbruk
• Oppgitt materialfaktor for brukt kjetting
• Ellers få referanser til gjenbruk av 
forankring

• Gjenvinning, gjenbruk og ombruk er et 
stort tema innen BAE. Diskusjoner om 
hvordan man dokumenterer egenskaper
ved gjenbruk/ombruk
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Pågående europeisk
standardisering

• CEN/TC 466 “Circularity and recyclability of fishing gear 
and aquaculture equipment”

• Circular design of fishing gear and aquaculture 
equipment 
– Part 1: General requirements and guidance
– Part 2: User manual and labelling
– Part 3: Technical requirements
– Part 4: Environmental and circularity requirements 
and guidelines of fishing gear and aquaculture 
equipment
– Part 5: Circular business model
– Part 6: Digitalization of gear and components
– Terms and Definitions
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Oppsummering
• NS 9415 bidrar til mer bærekraftig bruk av forankring gjennom skjerpede krav, mer 

detaljerte krav og en mer brukervennlig standard
• Forlenget levetid og gjenbruk forutsetter at konstruksjonssikkerheten ikke reduseres 

med fare for rømming av fisk
• Standard Norge samarbeider gjerne med næringen slik at man i enda større grad kan 

tilrettelegge for en slik utvikling
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Nytt fra Standard Norge
• Revisjon av NS 9416 for landbaserte

akvakulturanlegg er under planlegging
• Forslag til ny skreistandard, NS 9406, 

er på høring med høringsfrist 15. 
september

• Utarbeidelse av ny Eurokode-del for 
bølger og strøm på kystkonstruksjoner, 
prEN 1991-1-8, er forsinket
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