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• En innhegning skal være egnet for lokaliteten den skal brukes på, samt bidra til 
gode miljøforhold for fisken.

• Innhegningen skal ha tilstrekkelig kapasitet og strukturell integritet under 
transport, håndtering og drift i de ulike grensetilstandene. Gjennomføringer i 
innhegning skal dimensjoneres og utformes slik at den strukturelle integriteten 
til innhegningen ikke reduseres.

10. Krav til innhegning



Innhegningen skal minst tilfredsstille følgende funksjonskrav:

⎯sikre at fisk holdes på plass i innhegningen;

⎯være tilpasset flyter og andre relevante hovedkomponenter og ekstrautstyr;

⎯utforming og materialer skal ikke være skadelig for fisken;

⎯ inneha robusthet i forhold til identifiserte ulykkestilstander og hendelser;

⎯være mulig å inspisere slik at innhegnings tilstand kan kontrolleres, repareres 
og utbedres.

Funksjonskrav



Typer innhegning

Innhegninger kan være av følgende hovedkategorier:

⎯notpose, laget i tekstilmaterialer (se punkt 10.3);

⎯notpose eller innhegning som er laget av andre materialer, eller kombinasjon av 
andre materialer og tekstilmaterialer. (se punkt 10.4);

⎯ lukket innhegning – innhegning som er lukket for naturlig gjennomstrømming av 
vann (se punkt 10.5);

⎯semi-lukket innhegning – innhegning som er delvis lukket for naturlig 
gjennomstrømming av vann (se punkt 10.5).



• Naturlig vanngjennomstrømning

Typer innhegning (eksempel)

Lukket innhegning

Pose/duk eller 
annet materiale

Semi-lukket innhegning

Stål-/betong eller 
annet materiale

Notpose -
(Ikke fleksibel og åpen innhegning)

Notpanel av tekstil eller kombinasjon 
av andre materialer 

Notpose –
(Fleksibel og åpen)

Laget av tekstilmateriale

Lukket/delvis lukket for naturlig vanngjennomstrømning

10.3 10.3 / 10.4 10.5 10.5



Følgende skal beregnes, dokumenteres og tas hensyn til ved dimensjonering:

• Indre vannlinje og tetthetsforskjeller (10.5.1) 

• Sloshing (10.5.2)

• Bølgedriftskrefter og saktevarierende respons (10.5.3)

• Variasjon i indre vannplan (10.5.4)

• Deformasjon av fleksibel innhegning (10.5.5)

• Korrosjon (10.5.6)

10.5 Lukket og semi-lukket innhegning


