
Drive – rive og bygge på samme tid 



Prosjekt fra 2010 til 2013 
Bygget 4000 m2 og 3800 m3 

Varmepumper på 30-40 000 l/m 
• De fleste settefisk utbygginger bygges med en biomasse 

oppbygging «i nakken».  
• Den biomassen kan bli stor. – For stor! 
• Lykkes med å treffe utbyggings mål på rett dato! 
• Lykkes med å treffe produksjon på rett dato! 
• Så begge disse «oppbygginger» skal vi ha kontroll på! 



Organisering. 
• Bygg leverandør med lokal maskin entreprenør. 
• Fiske Kar og rør. Og tegninger. 
• Teknisk – vannbehandling – oksygen – rør. Tegninger   
• Egen elektro installatør. - Viste seg å være 

avgjørende for å komme i mål til rett dato! 
• Hendene på ratte i planlegging og under bygging 
• Bygge møte leder. «Som skulle sy sammen»  
• Fiske team. Fokus på den som skal betale regninga. 
• Hva og når kan vi «låne» av egen arbeidsstokk.  
 



Produksjonsplan!!! - Biomasse!!! 
Logistikk plan!!! - «Just in time» 

Produksjonsplan Utbygging ny varmtvannsavdelinger
Forutsetning at 10 m karavd er klar 01.04.11

1 P 11 IB STF 20.01 IB IB IB IB IB IB IB

PULJE 1 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11

Antall 2800 2657 2657 2627 2489 2423 2385 2413 1260

Sn.vekt (g 0,2 0,34 1,21 4,63 7,63 22,6 39,0 65,0 80,0

Biomasse 560 923 3215 12163 18991 54760 92896 156845 100800

Temp.(gr 9 13 13 12 12 12 13 13 11

1 - Åring Startforingsavdeling ST F 20 

2 P 11 IB IB IB IB IB IB IB IB IB

PULJE 1 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11

0 0 1750 1718 1701 1667 1658 1626 1646

Sn.vekt (g 0 0,00 0,18 0,18 0,18 0,88 3,44 8,9 22,4

Biomasse 0 0 315 309 306 1467 5704 14439 36805

Temp.(gr 7 7 13 13 13 12 13 12 11



Sette milepæler. Innflytting! 

• Når skal smolten ut. Regne bakover. (10 aug.) 
• 0 – Åring -  utsett kan bestemmes dagen! 
• Når må den enkelte arbeidsoppgaven være ferdig! 
• Leverandører må garantere at de klarer dato. 
• Leverandører må garantere at leveranser er på dato. 
• Produksjonsplan /fremdriftsplan er «spikret» når alle 

har bekreftet løpet. 
• Rognleverandør må også bekrefte leveranse/Klekkedato 
• Klekkepuljer. - Startforingsklar yngel. 

 



Bygge møter. 
• Alle hoved leverandører møter!!! 
• Bruk tid. Hvordan ligger hver enkelt an? 
• Hva skal til for at vi ligger på «skjema» til neste 

møte. 
• Let etter oppgaver der arbeidslag kan/vil kollidere! 
• Hvem må inn først. Snu litt på fremdriftsplan. 
• Ingen skal kunne si at de måtte vente. 
• Fleksibel på gjøre forandringer. – Helg, lange dager 
• Repetere produksjonsplan. Den forstår dem minst 
• Når er avdelinger tomme - inntaksrør - avløpsrør 

 



Sammenkobling Nytt - gammelt 

• Når er den aktuelle avdeling uten fisk. 
• Hvor mange dager har vi på oss. 
• Hva kan kolloidere for at vi ikke er klare til rett tid? 
• Skal det foregå med fisk i avdeling – nok vann, O2. 
• Få inn rørdeler minst 1. mnd. Før vi starter. 
• Få tak i nok rørdeler. Han ekstra med deler. 
• Gå gjennom rørdeler og «prøv» dem sjekk!! 
• Ha en plan B lang tid i forveien! (Kan bli plan C) 
• (Produksjonsplan)!!!! 

 



Om nødvendig lag deler 



Om ikke avdeling er tom, når er det minst fisk  

• Sånne utfordringer 
møter en garantert! 

• Maskin entp. må være 
forberedt på hva en går 
til! 

• Stopp foring. 
• Tapp ned kar. Gir 30 min 
• Planlagt på bygge møte 

og på internt 
mandagsmøte 
 



Logistikk Interntransport Gjennom anleggsområdet 
Midlertidig – Men sikkert!!! . 



Sikring av infrastruktur – både det 
offentlige og vår vannforsyning 



Livsnerver både på strøm og vann. 
En del av anleggsarbeidet må inn i plan arbeidet. 



Uke uten vei forbindelse.  
O2. –For – all vare transport inn og ut.  
 



- Kan deler av avdelinger fortsatt    
  produsere fisk? 
- Det ble 500 000 vår smolt. 



- Inntaks rør måtte derfor settes på ekstra ventil. 
- Hall nr. 2 måtte ferdigstilles når vårsmolt var ute. 
- Produksjonsplan. Ikke få for stor fisk. Biomasse! 
- Blende lokk til neste trinn. Når kan det åpnes? 



- Arbeid i gammelt murbygg.  
- Meisling av betong kan gi stresset fisk.  
- Produksjonsplan igjen. Prøv å ha tom avd. 
- Konsentrere det arbeidet i tilfelle mest mulig.  



-  Det er mye rør i grunnen. Mye viktig man ikke ser. 
-  Også dette arbeidet skal «overvåkes» (Fall på rør) 
-  Må forstå hva som blir gjort hele tiden.  
-  Stille spørsmål. Få tillit og eierforhold hos rørlegger.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vi har fått ett anlegg som vi er fornøyd med. 
- Mange ting som kunne ha vært gjort annerledes. 
- 3 avdelinger med både oppvarmet/naturlig vann 
- 1 avdeling med naturlig temp. 
- 2 varmepumper + gjenvinning. 
- Klekkeri.  
- Vaksinemaskin og sorteringsstasjon  
 
 
 



Anlegg blir fort «gammeldags»! 

• Tror mange vil fortsette med  - drive - rive – 
bygge, også i fremtiden skal vi nå målene. 

• Sjø produksjonen er avhengige av at smolt 
    anlegga «rusler å går» også i bygge perioder. 
• De fleste ville ha startet på «ryddet tomt» 
• Vet at utviklingen vil fortsette i samme tempo. 
• Tror det er en god måte å ta inn ny teknologi på. 

 
 


	Drive – rive og bygge på samme tid
	Prosjekt fra 2010 til 2013�Bygget 4000 m2 og 3800 m3�Varmepumper på 30-40 000 l/m
	Organisering.
	Produksjonsplan!!! - Biomasse!!! Logistikk plan!!! - «Just in time»
	Sette milepæler. Innflytting!
	Bygge møter.
	Sammenkobling Nytt - gammelt
	Om nødvendig lag deler
	Om ikke avdeling er tom, når er det minst fisk 
	Logistikk Interntransport Gjennom anleggsområdet�Midlertidig – Men sikkert!!! .
	Sikring av infrastruktur – både det offentlige og vår vannforsyning
	Livsnerver både på strøm og vann.�En del av anleggsarbeidet må inn i plan arbeidet.
	Uke uten vei forbindelse. �O2. –For – all vare transport inn og ut. �
	- Kan deler av avdelinger fortsatt   �  produsere fisk?�- Det ble 500 000 vår smolt.
	- Inntaks rør måtte derfor settes på ekstra ventil.�- Hall nr. 2 måtte ferdigstilles når vårsmolt var ute.�- Produksjonsplan. Ikke få for stor fisk. Biomasse!�- Blende lokk til neste trinn. Når kan det åpnes?
	- Arbeid i gammelt murbygg. �- Meisling av betong kan gi stresset fisk. �- Produksjonsplan igjen. Prøv å ha tom avd.�- Konsentrere det arbeidet i tilfelle mest mulig. 
	-  Det er mye rør i grunnen. Mye viktig man ikke ser.�-  Også dette arbeidet skal «overvåkes» (Fall på rør)�-  Må forstå hva som blir gjort hele tiden. �-  Stille spørsmål. Få tillit og eierforhold hos rørlegger. 
	�����������- Vi har fått ett anlegg som vi er fornøyd med.�- Mange ting som kunne ha vært gjort annerledes.�- 3 avdelinger med både oppvarmet/naturlig vann�- 1 avdeling med naturlig temp.�- 2 varmepumper + gjenvinning.�- Klekkeri. �- Vaksinemaskin og sorteringsstasjon ���
	Anlegg blir fort «gammeldags»!

