
Norconsult har høy kompetanse og lang erfaring innen 3D CFD-simuleringer 
av strømninger. Vi arbeider flerfaglig og trekker veksler på nettopp dette for å 
holde høyt faglig nivå.

Vi benytter den beste programvaren 
som er tilgjengelig på markedet 
innenfor CFD og strømningsteknikk, 
og fokuserer på praktisk anvendelse og 
effektiv kommunikasjon av resultater. 

Vår fagkompetanse består av ingeniører 
med doktor- eller mastergrad innen 
området, og med bred og lang erfaring 
innen CFD og anvendt fluiddynamikk. 
Vi vet ikke bare hvordan programvaren 
benyttes, men forstår også det 
teoretiske grunnlaget som ligger bak, 
metodene og modelleringen som 

inngår, og hvordan resultatene best 
skal tolkes for å beskrive den «virkelige 
verden».

Et av våre største komparative fortrinn 
er at vi benytter kunnskapen vår 
flerfaglig. Denne organiseringen skyldes 
både Norconsult sitt store spenn av 
markedsområder, og det at vi ser klare 
synergieffekter ved å kunne trekke 
veksler på kompetanse fra ett fagfelt til 
et annet.
Noen eksempler på områdene vi jobber 
innen:

Våre tjenester: 
Norconsult bruker simulerings-
verktøy fra verdensledende 
leverandører for CFD- og 
strømningsberegninger. 
ANSYS CFX er hovedverktøy 
for CFD.

Typiske tjenester:
• Analyse og vurdering av  
 planlagte og eksisterende  
 anlegg
• Tiltaksutredninger
• Mulighetsstudier
• Kvantitative sikkerhets-  
 analyser
• Produktutvikling og design
• Vurdering opp mot   
 regelverk og juridiske krav 
 (f.eks. NORSOK,   
 Forurensningsforskriften)
• Utvikling av ny beregnings- 
 metodikk
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CFD – 
Computational Fluid Dynamics

Aerodynamikk Brann og eksplosjoner Elver og kyststrømninger

Marine anvendelser Innendørsklima og ventilasjon Bymiljø og luftforurensning

Offshore og prosessindustri Samferdsel og infrastruktur Damanlegg og vannkraft
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Vannkraftverk

INTERN OG EKSTERN VENTILASJON
Temperatur, fuktighet og lufthastighet er eksempler på viktige variabler for å 
sikre et godt innemiljø, spesifisert av arbeidsmiljøbestemmelser eller andre 
preferanser. Kontorer, konserthaller og kjøpesentre er ofte ventilert mekanisk, 
og CFD-beregninger kan være med på å optimalisere ventilasjonsløsningen. 
For områder som er vindutsatte, som f. eks. offshore-installasjoner, benyttes 
naturlig ventilasjon, og CFD-analysen kan beregne bl.a. ventilasjonseffektivitet, 

luftutskiftningsrater og dødsoner.  

VIND OG EKSTERN LUFTSTRØMNING
Med CFD er det mulig å beregne hvordan et vindfelt påvirkes av bygninger 
og terreng. Dette gjør det mulig å studere effekter som spredning fra utslipp 
av gasser og eksos, eller endring i vind- og termisk komfort i bymiljøer som 
følge av nybygg. Samme type beregninger benyttes også offshore til å 
kunne evaluere f. eks. arbeidsmiljø med tanke på luftkvalitet eller vind («wind 
chill effect»). Modelleringen av det atmosfæriske grensesjiktet og kraftige 
datamaskiner gjør det mulig å kjøre stor-skala simuleringer. 

BRANN, EKSPLOSJON OG TRYKKBØLGER
Branner og eksplosjoner er fenomener som kjennetegnes ved forbrenning, 
varmeavgivelse, røykspredning og trykkfrontutbredelse. Ved brann vil 
strømningen være påvirket av selve forbrenningen og avgivelsen av varme og 
vice versa. Ved å inkludere forbrenningsmodeller og oppdrift kan CFD bistå i 
å forstå konsekvensene av slike hendelser samt effekten av tiltak som f. eks. 
ventilasjon og trykkavlastning. Typiske anvendelser kan være i forbindelse med 
evakueringsscenarier,røykventilasjon, materialintegritet og termisk stråling. 

Den fundamentale fysikken som ligger bak strømningene er den samme for ulike fagfelt, og bildene over er bare 
eksempler på analyser vi kan utføre. De mest spennende resultatene oppstår gjerne ved anvendelse av teknologien innen 
nye områder. 
Ta kontakt med oss for en diskusjon rundt din problemstilling. Dr.Ing. Bård Venås, 454 01 243, bard.venas@norconsult.com


