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Nøkkelbudskap

✓ Forstå kommende 5 dagers strøm bilde og støtte korttids aktivitets 
planlegging

✓ Forstå kommende 5 dagers smittepress fra kopepoditter og sette in tiltak

✓ Få med langtids varsel kjønnsmoden (2-6 uker fram i tid).

✓ Forbedre langtids planlegging for lokaliteter

✓ Mange andre og framtidig muligheter
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Utviklingsteam

Uavhengig, privat og “not for profit” 
organisasjon , spesialisert i vann modellering.

Uavhengig, ansatt eid organisasjon, spesialisert 
i HMS og risikostyring.

Proactima

DHI



Alle Rogalands aktørene involvert ... 



Historikk 

.......    2015 ....... 2016........ 2017....... 2018.....             2019 ......



Hvordan?
Inngangsdata ”Maskinrommet”

SQL 
databaser

HD VQ LUS

Live portal



Testing/Validering Testing vs
historiske data

Datagrunnlag Validert

83 % av voksen lus observasjonene beskrevet med en usikkerhet på +/- 12,5 %



Arbeidspakker & elementer

Proactima vil også legge til at signifikante data mengder fra modellen ble levert til 
NR og VI (A2 &A3). Vi har imidlertid ikke vært direkte involvert i hvordan disse 
dataene ble tolket og brukt i deres analyser



Tidslinje

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 1Q 19 2 Q 19

HD Model Launch

1st user mtg 2nd user mtg 3rd user mtgModel data to VI

Model data to NRS Zoning matrix example

Model followup, support & reports to users

Model operation & maintenance

Model testing

Front end development

Input data securing

Data sharing agreement

Steering Mtg

Steering Mtg

Steering MtgSteering Mtg Steering MtgSteering Mtg

Mtgs  with VI re analysis

Data review & QA

Steering Mtg

Langøy

Final report



Live portal - video

• Link til RogalandWaterforecast

Video lus.mp4


Bruker erfaring – «Live model»



Brukergrensesnitt – «Live model»



Bruker erfaring – Strøm

«Planlagt avlusing på lokalitet ble utsatt et døgn pga sterk 
strøm i modellen. Det viste seg å stemme med sterk strøm fra 
meldt retning, avlusning startet som planlagt et døgn senere og 
ble fullført med gode strømforhold.»

«Ved å kjøre modellen på mandagene har driftsoperatører og 
mannskap på servicebåter planlagt arbeidsoperasjoner fem 
dager fram i tid, det være seg notskift eller avlusinger.  Særlig 
dette siste har vært et nyttig redskap ute på lokalitetene»

«Generelt viser strøm modell god sammenheng mellom modell 
og virkelighet i det daglige. Et godt hjelpemiddel i planlegging 
av operasjoner som notskift, levering og avlusing, som fører til 
unødig stress og sulting av fisk, det gjelder å få mest mulig 
vekst raskest mulig.  En får gjort jobben uten avbrudd og en 
slipper at folk og service båter blir liggende på vent uten å få 
gjort jobben de er leid inn for. En vinn vinn situasjon for laks og 
folk.»



Bruker erfaring – Lus

«Noen lokaliteter har ikke luse-skjørt eller tube-
not og baserer proaktiv forebygging kun på 
rensefisk. Her modellen kunne hjelpe oss med 
bedre planlegging av rensefisk utsett med tanke 
på eventuelt påslag av luselarve, men det krever 
at modellen skal fortsette å samle data videre for 
å ha bedre statistisk grunnlag.»

«Konkret ble foring stoppet ein ettermiddag 
pga larve varsel, idet tidsrommet som 
larvebeltet beveget seg gjennom anlegget.»



Kontakt matrise



Sammenlikning



Bærekraftig akvakultur?

Strøm varsling:

• Strøm – forutsigbar (5 dager)

• Bedre planlegging av aktiviteter – bedre fiskevelferd

• Utslipp av partikulære og fremmedstoffer

• Optimalisere plassering av lokaliteter

Lus varsling:

• Lakselus – kopepoditter (5 dager varsel)

• Voksen hunnlus 2-6 uker fram i tid

• Bruk av rensefisk

Muligheter:

• Spredning av patogener

• Varsel og spredning av alge 

Modell verdi i dag



Status Rogalandsmodellen

• Live portal V1.0 i drift – 2018 - 2019 
• Høykvalitets, validert simuleringsverktøy for å forutsi spredning av 

kopepoditter i et fjordsystem

• Nettbasert prognose 5 dager foran

• Animerte resultater for alle parametere, inkludert spredning av 
lus, strøm, temperatur, saltholdighet osv

• Mulighet for eksport av historiske data

• Mulighet for skreddersydd analyser

• Positiv tilbakemeldinger fra brukergruppe

• Versjon 2.0  definert
• Bedre brukergrensesnitt  

• Ny funksjonalitet 

• Hjelp til bruker for å støtte og forbedre beslutning 

• Mulig skreddersydd analyser

• Identifikasjon av flere muligheter
✓ Strøm- og lusemodell for RyfylkePotensial og verdi økes med datamengde



Takk

• Proactima og DHI vil takke FHF for muligheten til å jobbe med dette prosjektet

• Takk også til alle involverte parter, ikke minst produsentene i Rogaland, Fishtalk 
og Steinsvik (datautlevering) men også brukergruppen, som var rause med sin tid 
og sine forslag

• Vi vil spesifikt takke de andre prosjektdeltakerne; Blue Planet, NR og VI

Viktig å opprettholde live-modellen



proactima.com

Prepared.

Rogalandsmodellen – 3D 
Hydrodynamisk modell for 
simulering av miljø for havbruk


