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Teknologioversikt semi-lukkede anlegg 

• Klassifisering 
• Kriterier for valg av teknologi 
• Konsepter 
• Nye designkriterier 

 



Klassifisering (Rosten m.fl, 2011) 

Kategori 1: 
 
Vegg eller duk / not som 
avgrensning av fisk og 
omgivelser 
 
Styrt inntak av vann 
 
Styrt avløp av vann 
 
 
 
 

Kategori 2: 
 
Som Kat.1 med tillegg av; 
 
 
 
Dobbel rømmingssikring 
 
Fjerning av lakseluslarver 
fra avløp med filter 
 
Rensing av slam med 
filter 

Kategori 3: 
 
Som Kat.2 med tillegg av ; 
 
 
 
Fjerning av 
fiskepatogener fra 
inntaksvann (UV) 
 
 
 
 

Kategori 4: 
 
Som Kat. 1-3 med tillegg 
av; 
 
RAS – systemer for å 
redusere vannforbruk 
 
 
 
 
 
 



Klassifisering - teknologi 

Flytende fleksible konstruksjoner 
 a) Presenning-baserte konstruksjoner 

 
Flytende rigide, stive konstruksjoner 
 b) Kompositt-konstruksjoner (GRP) 
 c) Stålkonstruksjoner 
 d) Betongkonstruksjoner 
 
Landbaserte anlegg 



Innovasjonsprosesser 
Teknologiutvikling 
-    Ca 70-80 bedrifter involvert 
 
- IFU / Innovasjon Norge 
- Regionalt forskningsfond 
- Egenkapital 

 
 
 
 

Biologiske utfordringer 
-    Pilottesting  
 
- Forskningsprosjekter; 

- FHF 
- Innovasjon Norge 
- Norges Forskningsråd 
- EU 
- Regionalt forskningsfond 

 

Feltuttesting storskala 
 
- 7 FoU lokaliteter + grønne kons. 
- Småskala 
- NOFIMA senter for resirkulering 

Koordinering;  
Raskere vei til mål! 



Kriterier for teknologivalg 

Lukket mot hva? (Rosten, 2013) 
 
- Utslipp av organisk materiale 
- Utslipp av næringssalter 
- Utslipp av fisk 
- Utslipp av lakselus 
- Utslipp av fiskepatogener 



Kriterier for valg av teknologi: økonomi / pris 

Fra Rosten m.fl, 2011 

Fleksible strukturer:  
600 - 1000  

 
GRP: 

1000 - 1500  
  

Betong: 
700 - 3000  

 



Kriterier for valg av teknologi: lokalitet 

Figur: Dag Slagstad, SINTEF 



Kriterier for valg av teknologi: fysiske krefter 

Figur: Barlindhaug / Havbrukstjenesten 

Figur: Pål Lader, SINTEF 



Kriterier for valg av teknologi: fysiske krefter 

Figur: Pål Lader 
SINTEF 



Kriterier for valg av teknologi: temperatur 



Innovasjonsprosjekter 



Fleksible konstruksjoner - Akvadesign 



Fleksible konstruksjoner - Akvadesign 

HS 1 – 2,5 
 
Volum: 3000  -6000m3 
 
12 merder i drift (700.000 fisk) 



Fleksible konstruksjoner: Botngaard / Smøla / HDN 

HS 1,0 
Pilottest sommer / høst 2014 
1700 – 3000 m3 



Fleksible konstruksjoner - Ecomerden 
Dobbelsikring 
 
HS: inntil 3 
 
Lusefilter 
 
7000m3 (ny modell) 
 
Testes fra mars 15 



Rigide konstruksjoner – Aquafarm Equipment  
Pilottest okt 13 – okt 14 hos 
Marine Harvest 
 
5000 - 21000m3 
 
Slamoppsamling / slamtank 
 
Kommersielt produkt 



Rigide konstruksjoner – Agrimarine 

• 2. Generasjons anlegg 
• 5500m3 
• Integrert 

slambehandlingssystem 
• Pilottestet i British Columbia 
• Kommersielt tilgjengelig? 



Rigide konstruksjoner – Aquadome 

• Pilottestet i 2011-2012 
 

• Oppskalert modell testes i 
Steigen hos Cermaq 
 

• 5500m3 
 
 
 

 



Stive konstruksjoner – Backer / Engesund 

• 50*20m 
 

• Testes i 2015 
 

• Integert vannrenseanlegg 
 

 



Stive konstruksjoner - Fishfarming Innovation 

Ill: Dr Techn Olav Olsen / Fishfarming technologies / PHP 

• Større flåtekonstruksjon 
 

• Betong-kompositt 
 

• Modulbasert, utbyggbart 
 

• Pilot 2015? 



Stive konstruksjoner - Overhalla Betongbygg 



Stive konstruksjoner – FLO / Svanøy Havbruk 
Stiv konstruksjon 
 
16 000m3 



Erfaringer fra pilotprosjekter 2014-  teknologi og biologi 

• Stort antall teknologivarianter testet 
• Mye ny kunnskap om biologi og operasjoner 
• I teknologifokuset må man ikke glemme biologien! 
 Pluss-siden: 

 
• God tilvekst gitt temperatur 
• Grundig arbeid rundt teknologiens 

robusthet 
• Ulik teknologi til ulike lokaliteter 
• Flere resultater viser god effekt 

mot lakselus (0-forekomst) 
 

Minus-siden: 
 
• Patogener og parasitter 
• (AGD, PD +++)  
• Slambehandling er utfordrende 
• Fisk kan ikke flyttes ut av sone fra lukkede anlegg 
 

 



2. Generasjons semi-lukket anlegg 


	Teknologioversikt �Semi-lukkede anlegg i sjø 
	Teknologioversikt semi-lukkede anlegg
	Klassifisering (Rosten m.fl, 2011)
	Klassifisering - teknologi
	Innovasjonsprosesser
	Kriterier for teknologivalg
	Kriterier for valg av teknologi: økonomi / pris
	Kriterier for valg av teknologi: lokalitet
	Kriterier for valg av teknologi: fysiske krefter
	Kriterier for valg av teknologi: fysiske krefter
	Kriterier for valg av teknologi: temperatur
	Innovasjonsprosjekter
	Fleksible konstruksjoner - Akvadesign
	Fleksible konstruksjoner - Akvadesign
	Fleksible konstruksjoner: Botngaard / Smøla / HDN
	Fleksible konstruksjoner - Ecomerden
	Rigide konstruksjoner – Aquafarm Equipment 
	Rigide konstruksjoner – Agrimarine
	Rigide konstruksjoner – Aquadome
	Stive konstruksjoner – Backer / Engesund
	Stive konstruksjoner - Fishfarming Innovation
	Stive konstruksjoner - Overhalla Betongbygg
	Stive konstruksjoner – FLO / Svanøy Havbruk
	Erfaringer fra pilotprosjekter 2014-  teknologi og biologi
	2. Generasjons semi-lukket anlegg

