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Modellforsøk av interaksjon mellom 
brønnbåt og merd i havbassenget

Formålet med modellforsøkene

Formålet med modellforsøkene var å demonstrere, under kontrollerte omgivelser, 
effekten av fartøysoperasjoner ved merd, under typiske værtilstander som er vanlige på 
eksponerte lokaliteter. Hvilke krefter som oppstår i fortøynings- og forankringssystem og 
relative bevegelser mellom merd og brønnbåt. Resultatene fra forsøkene vil også bli 
benyttet til å validere og forbedre numeriske metoder for lastvirkning på anlegg, ref.
Koblet analyse av merd og brønnbåt.

Testoppsett og modeller 

Det ble benyttet modeller i skala 1:20. Modellen av brønnbåten representerte en 
brønnbåt med lengde 78 m, bredde 21 m, dypgang 7 m og deplasement 7400 tonn. 
Mermodellen, representerte en merd med 200m omkrets i fullskala, og besto av en 
enkelt merd i en rammefortøyning. Figurene viser de to ulike testoppsettene som ble 
benyttet under forsøkene, med brønnbåt i posisjon 1) på siden av merd med miljøkrefter 
mot baug og 2) med brønnbåt på lo side av miljøkreftene. 

Nytteverdi

De numeriske modellene, som senere vil videreutvikles, vil kunne benyttes til å etablere 
operasjonelle grenseverdier for fartøysoperasjoner ved merd som både tar hensyn til hva 
utstyret tåler og mannskapets sikkerhet med tanke på bevegelser og akselerasjoner. 
Verdien av beslutningsstøtte i form av definerte grenser og avbruddskriterier antas å bli 
tydeligere i driften av eksponerte lokaliteter, ref. Operasjonsgrenser og risikofaktorer.

Det har blitt utført modellforsøk av merd og brønnbåt i 
havbassenget hos SINTEF Ocean. Forsøkene ble kjørt med 
kombinasjoner av irregulære bølger, strøm og vind.   
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Mulighetsstudier, fartøykonsept og 
logistikkløsninger
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