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Oppbygging av anlegg - Avdelinger
▪ Skisse for anlegget er her satt opp 

skjematisk, detaljerte plantegninger er 
ikke klart

▪ 6 hovedavdelinger (klekkeri, 
Startfôring, Yngel, Smolt, PostSmolt og 
Påvekst)

▪ Hver avdeling består av flere RAS-
underavdelinger

▪ Det skal være smitteskille mellom hver 
underavdeling. Som har egen RAS, 
sluse og utstyr til bruk i kar.

▪ Det skal kun være en fiskegruppe per 
underavdeling i gangen

▪ All håndtering av fisken skal i 
hovedsak gjøres samtidig med at den 
flyttes mellom avdelinger: Dette for å 
begrense håndtering

▪ Se side 3 for detaljert oversikt over 
antall underenheter og kar størrelser

▪ Anlegget har et utstrakt 
logistikksystem. Alle transportrør for 
fisk skal være utformet slik at de kan 
inspises for skade (med kamera) og 
renholdskontroll (ATP-sjekk) for sikring 
av god fiskevelferd og helse. 
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Antall kar og karvolum

Avdeling Klekkeri Startfôring Yngel Smolt PostSmolt Påvekst

Antall 
RAS/underavdelinger

3 4 3 3 4 2

Antall kar per avdeling 
(per underavdeling)

15 (5) 24 (6) 9 (3) 12 (4) 12 (3) 4 (2)

Kardiamenter (m) N/A 
(CompHatch)

5,5 10 12 17 17

Karvolum (m3) 0,4 39 211 338 1125 1125
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Ferskvann
I ferskvannskilder er det funnet partikler med 
høyt innhold av jern og aluminium + fisk med 
Branchiomonas. For å håndtere dette skal 
inntaket av ferskvann inneholde:
- Partikkelfjerning
- Ozon, dimensjoneres for å uskadeliggjøre 

Branchiomanas, men uten å mobilisere 
metaller eller andre toksiske forbindelser.

- UV
Det skal installeres en buffertank hvor 
ferskvannet får minimum 30 minutts 
oppholdstid for å gi mulighet for annen 
behandling 

Sjøvann
Det planlegges for bruk av sjøvann til 12 ppt
S fra Postsmolt og Påvekst.
Sjøvann til anlegget skal hentes fra 60 
meters dyp.
For å sikre en god inntaksrensing, og unngå 
å få skadelige patogener inn i anlegget skal 
det legges opp til følgene rensing:
- Inntaksfiltrering 10µm 
- Etterfulgt av UV opptil 250 mJ/cm2 

dosekapasite
Det må legges til rette for punkter til 
prøvetakning av vann før og etter UV slik at 
effekten av vannbehandlingen kan 
overvåkes.
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Vannbehandling i anlegg – RAS løsning
- Mekanisk filtrering

- Før biofilter, type mikrosil
- Ozon

- Ozon eller AOP (Avansert oksiderings prosess) i alle RAS anlegg, dette for å bidra til god vannkvalitet og 
som alternativt desinfeksjonsmedium ved nedetid. 

- Biofilter
- Flere biofilter-kamre per RAS. 
- Det skal ikke forekomme anaerobe sedimenter i biofiltre

- Avlufting
- CO2, N2
- Alle avgassing skal skje hermetisk forseglet fra hallen der lufteren er installert, slik at eksosen ledes ut av 

rommet og CO2 ikke akkumulerer i luften
- pH justering

- Det skal installeres et godt dokumentert og testet anlegg for pH justering og tilsetting av alkalitet, gjennom 
bruk av lut (NaOH). Systemet skal både kunne justere pH, tilføre alkalitet, ihht til vannkvalitet for fisken 
målt i utløpet av fiskekaret

- Oksygenering
- Hvert kar og avdeling i anlegget må ha et helt uavhengig oksygen tilførsels- og kontrollsystem
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Vannkvalitet
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- Tabell viser hvilke vannparametre
som anlegget skal dimensjoneres 
etter, endelige verdier vil avklares 
i detaljprosjekteringen

- Verdier i tabell er satt på bakgrunn 
av ulike forskningsrapporter og 
erfaringsgrunnlag

Vannkvalitet 
Tabell 7. Vannkvalitet og andre paramete r  som det ikke skal avvikes fr a under  drift av anlegget, fra minimum be lastning, til fu 11 be last111i 111g .. 

Pariameter 'Verdi Enh,et Kommentarer 

Nor ma II d r iftstemperatur 

pH 

Allkallitet 

. Sa lii nit et 

Fotoperiode 

Fisketetthet 

Vannhastighet 

co, 
0, 

TAN 

Nitritt-N 

Klorid i forhold til Nitritt-N 

Nitrat-N 

Kalsium 

ORP 

TGP 

Partikler 

12 

7.1-7.5 

70<AIk<150 

0-34 

12::12 eller 24::00 

<75 

1.0-1.5 

<10, <12 

80-100 

<2 

<0.5 

>100:1 

mg/I .som CaCOs 

ppt s 
t imer lys·: t ime mørke 

kg/m? 
kroppslengde per sekund 

mg/I 

% av luftmetn ing 

mg/I 

mg/I 

m g / I :  mg/I 

40<nitrat-N<100 mg/l 

2.5-5.0 mg/I 

250$mV$,300 mv 

<101 %av barometertrykk 

<8 mg/l TSS 

Avhengig av livsstadie, se tekst og Tabe-II 3 

M ålt i karutlp 

M ålt i karutlp 

Avh. av avdeling,. s.e Tabell 3 . 

12:12 for vintersignal,. ellers 24:00 

Avhengig av livsstadie og avdeling, se Tabell 3 

Snitt vann h as tig het i karet. Maks. 2.0 kl/s, m aks. l k l /s i  s.tartföring 

M ålt i k a r u t l p .  <10 mg/l i startföring. <12 mg/l for  alle andre avdel inger 

M ålt i karutløp 

M ålt i karutløp 

Der.som Cl e r tilsted e i 100x N O - N  kons 

M ålt i karutløp. M erk at klorid d erfor m å kunne doseres. 

Målt i karutløp. Merk at nitrat må kunne dloseres .. 

Målt i karutløp. Merk at kals.ium må kunne do.s.eres .. 

Skal ikke overstige 300 mv noe s.ted i anlegget 

Målt i karet 

M ålt i karutløp 

- 

- 

Tabell viser hvilke vannparametre 
som anlegget skal dimensjoneres 
etter, endelige verdier vil avklares 
i detaljprosjekteringen 
Verdier i tabell er satt på bakgrunn 
av ulike forskningsrapporter og 
erfari ngsg ru n n lag 
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Vask, desinfisering og kontroll
Det skal i anlegget legges til rette for to hovedoperasjoner når det gjelder vask, desinfisering og renholdskontroll
(samlet kalt desinfisering): 

• Alle fiskekar skal desinfiseres før hvert nytt innsett av fiskegrupper i avdelingen

• Hvert hele RAS (komplett med kar og vannbehandling) og alle supportsystemer med vann skal i tillegg 
desinfiseres og re-startes en gang per år. 

Videre skal det inkluderes:

• Sentralvaskesystem i anlegget

Testing

• Dette skal testes med apparat basert på ATP påvisning av svaber-prøver. Som grenseverdi skal det legges til 
grunn at ingen verdier skal være over 30 Relative Light Units ved bruk av SystemPure Plus (ihht til manual for 
analysatoren). Etter vask og desinfisering skal det i overflateavtryk heller ikke skje positive prøver med PCR-
baserte analyser for patogener for laksefisk, analysert i laboratorium
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