
Fortøyningskomponenter 
i sjø

Teoretisk levetid mot reell belastning 

29.08.2022

Karoline Sæthre



Tilbyr løsninger og tjenester av høy kvalitet
til oppdrettsnæringen verden rundt

I forkant
Være i forkant av ny 
teknologi til 
havbruksnæringen.

Kundefokusert
Sammen med våre kunder og 
forskningspartnere forvandler 
vi kunnskap til banebrytende 
produkter.

Partner og rådgiver

En partner og rådgiver for utvikling av 
land- og sjøbaserte
havbruksprosjekter – med ubrutt
historie innen havbruk i nesten 40 år. 

.

Omsetning 
fortøyning

TRONDHEIM
Hovedkontor

Millioner200 NOK

16
Ansatte i 
engineering



Introduksjon 
Fortøyning 
og Levetid  
• Hva Scale AQ leverer 

innen fortøyning

• Faktorer som påvirker 
komponentenes levetid

• Bruk av riktige komponenter
• Gnag 
• Utmatting
• Korrosjon  



Robust system i alle stadier  

PLANLEGGING

• Engineering 
• Samarbeid og 

kommunikasjon 
mellom leverandør og 
kunde 

PRODUKSJON

• Valg av komponenter 
• Valg av leverandører 
• Levering 
• Lagring 

UTSETT

• Brukermanualer
• Riktig håndtering og 

intallasjon

SAMSVAR

• Kontroll av posisjoner 
og vinkler 

• Kontroll av gnag og 
hvilke komponenter 
som er brukt 

INSPEKSJON

• Inspiserer kondisjonen 
til komponentene 

DRIFT

• Vedlikehold 



Teoretisk levetid

• Analyser av systemet

• Beregning av utmattingskade
• Test av utstyr

• Mitigerende tiltak på
analysestadie: 

• Gnag mot bunn
• Gnag mellom komponenter
• Endring av fortøyning om 

utmatting blir dimensjonerende

PLANLEGGING

• Engineering 
• Samarbeid og 

kommunikasjon 
mellom leverandør og 
kunde 



R&D fører til trygge 
løsninger



PRODUKSJON

• Valg av komponenter 
• Valg av leverandører 
• Levering 
• Lagring 



Slitasje i sjø

• Brukerhåndbøker

• Erfaring med faktisk slitasje i sjø

UTSETT

• Brukermanualer
• Riktig håndtering og 

intallasjon

SAMSVAR

• Kontroll av posisjoner 
og vinkler 

• Kontroll av gnag og 
hvilke komponenter 
som er brukt 



Inspeksjonsintervall

• Hvordan inspisere utstyret i sjø

• Hvor ofte inspisere
• Hva vi gjør med informasjonen fra inspeksjon

• Hvorfor denne er nyttig i videre analyse (As-Built analyser) 

INSPEKSJON

• Inspiserer kondisjonen 
til komponentene 

DRIFT

• Vedlikehold 



Vi former
fremtidens 
bærekraftige
akvakulturnæring

EGEN VERDIKJEDE
Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet
i vår egen verdikjede, inkludert underleverandører.

KUNDENE VÅRE
Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt 
rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige.

BRANSJE OG SAMFUNN
Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig 
bransjerolle innen bærekraft.



Resertifisering og gjenbruk



Oppsummering
og avslutning
• Samarbeid og god 

planlegging
forlenger levetid

• Lengre levetid gir
muligheter for 
gjenbruk og er mer
bærekraftig



Takk for oppmerksomheten! 


