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Havfarm I 

• Fortøyninger med 25 års levetid
• Offshore kvalitet – R4S



NORDLAKS SIN FØRSTE LOKALITET 



RESULTAT ETTER OVERGANG TIL NS9415

• Merkbar overgang: Større dimensjoner og flere komponenter → Kostnadsdrivende

• 2005-2015: Fokus på sertifikater og sporing – Lite fokus på levetid 

• 2015 → Digitale overvåkningssystemer - Mere fokus på levetid

• Kontrollintervall i dag: - 1-års kontroll (alle koblingspunkt)

- 5-års kontroll (hele anlegget)

• Levetidsforlengelse: - Tau: To liner fra anlegget testes

- Metallkomponenter: Testing av et representativt 
utvalg av kjetting og sjakkel (??)



HVA ER DE REELLE UTFORDRINGENE KNYTTET TIL FORTØYNING

• Tilsynelatende ingen hendelser etter 2005 der liner eller andre komponenter har 
havarert pga. alder/ utmattelse.

• Hyppigste årsak ved brudd: Slitasje etter kontakt med berg eller kryssende liner –
mindre risiko etter utvidet krav til dokumentering etter utlegging.

• Tilbakemelding fra leverandører: Ingen eller få hendelser relatert til levetid eller 
utmattelse – unntak gjelder relativt kort levetid på tradisjonelle kauser.

• Tilfeller med produksjonsfeil: eks. Alloy-kjetting i 2007 – oppdaget under og rett etter 
utsett.

• Hvem har ansvaret når man får en hendelse relatert til fortøyning? 

• Leverandør, Sertifiseringsorgan, eller Oppdretter?

• Hvor lett er det å konkludere rundt årsak?



ØNSKE FRA OPPDRETTER / BÆREKRAFTIG BRUK AV FORTØYNING

• Lik levetid på like produkter, uavhengig av leverandør.

• Mulighet for gjenbruk/levetidsforlengelse på utstyr som er intakt – uten omfattende testing 
og ekstra arbeid. - Hele anlegg eller enkeltkomponenter(?)

• Komponenter tilpasset hverandre slik at hele anlegget får samme levetid.

• «Antatt levetid» fremfor «Absolutt levetid» – Rom for egen vurdering med bakgrunn i 
kontrollregime(?)

• Hvis oppdretter blir sittende med ansvaret i praksis, bør man da i større grad kunne basere 
seg på faste interne servicer og inspeksjon..?

• Resirkulering (?)

• Mulighet for forlengelse av anleggssertifikat ut over 5 år, eller evaluere hele ordningen med 
anleggssertifikat (?)

• Eks. A: 15 år gammelt B: Helt nytt tau C: Ubrukt tau med utgått levetid A B C
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Takk for oppmerksomheten!
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