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Ved frakt av oppdrettsfisk fra mærer til 

slakteri transporteres fisken levende i 

«brønnbåter». Kvaliteten til det ferdige 

produktet er helt avhengig av at fisken 

har det best mulig under transporten.  

Brønnbåter er skip med store tanker 

som fylles med vann og fisk. Systemer 

for vannbehandling bytter vannet i 

brønnen kontinuerlig ved hjelp av 

pumper. I såkalt «lukket modus» renses 

og oksygeneres vannet gjennom et 

avansert prosessanlegg om bord.  

For at all fisken skal nyte godt av det 

tilførte vannet, er det viktig at vannet 

fordeler seg jevnt i brønnen. Dette 

innebærer at en må ha svært god 

kontroll på strømningsmønsteret. 

CFD-beregninger er en måte å løse det 

tredimensjonale strømningsfeltet på 

vha. avanserte dataprogram og rå 

datakraft. Ved hjelp av beregningene er 

det mulig å gjøre designendringer i 3D-

modellen og etterpå se konsekvensene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allerede før skipet er bygget. Man kan 

da vurdere vannkvalitet og fordeling i 

brønnen. CFD-modellen kan også 

vurdere f.eks. trykktap som har 

konsekvenser for pumpekostnader og 

driftskostnader. Flere design som 

forbedrer vannfordelingen og trykktapet 

kan prøves ut i prosjekteringen.  

Anvendelser innenfor brønnrom er kun 

ett eksempel på bruk av CFD-

metodikken. Metodikken kan i 

prinsippet benyttes overalt der 

strømningsfysikk er en del av design. 

Med bredden Norconsult innehar, 

trekkes det ved behov på flere 

fagdisipliner og det jobbes på tvers av 

fag. Dette muliggjør større prosjekter 

som f.eks. konseptstudier og 

prosjektering av fiskeanlegg både på 

land og til sjøs.  

 

Maritim sektor 

CFD-beregninger innenfor akvakultur 

Norconsults avdeling for CFD og strømningsteknikk hjelper 

oppdrettsnæringen med strømningsrelaterte utfordringer  

 

► Fag og tjenester: 

Akvakultur – CFD-beregninger 

Nøkkelinformasjon: 

• Avd. for CFD og 

strømningsteknikk 

• Strømningsberegninger innen 

akvakultur 

• CFD-beregninger 

 

 

CFD (fra engelsk) 

Computational Fluid Dynamiks 

 

Maritime problemstillinger: 

strømningsinduserte laster, 

bølger, spredning av stoffer 

Kontaktperson: 

Anders Welde Vikan 

Anders.welde.vikan@norconsult.com 

Mob.: 45 40 15 87 

 

 


