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Akvafresh AS, forretningsstrategi
 Leverandør av sjøvannsavsaltning

og annen membranbehandling av 
vann.
 Leier ut
 Selger
 Service og drift

 Utvikling av nye måter å bruke 
avsaltet vann for 
parasittbekjempelse.

 Bedre og enklere vannforsyning til 
settefiskanlegg.



Krav til rensing inntaksvann

Prinsippskisse av dagens behandling.

• Bakgrunn i forskrift FOR-1997-02-20-192
• Mattilsynet myndighet, Veterinærinstituttet 

godkjenner metodikk.
• Mattilsynet ønsker forbedringer
• Hovedkrav: 

• 300 µm sil, 
• 3 log10 (99,9%) inaktivering av Aeromonas

salmonicida



Type forurensinger som bør fjernes fra 
inntaksvannet
 Partikkel fjerning:

 turbiditet, total suspenderte stoff,
 Mineralske partikler, sand, leir og jord, kolloider (o,1-1 μm)
 Organiske partikler, stammer fra levende mikroorganismer;  algaer, protozoer, osv (1-100 μm)

 Organisk forurensing; 
 farge og humus (NOM)

 Biologisk forurensing; bakterie, parasitt og virus
 Lakselus (Lepeophtheirus salmonis salmonis) 540-850 opp til 5000-10000 µm (voksen)
 Gyrodactulus salaris 500 μm
 Paramoeba perurans 20-30 μm
 Ichthyobodo sp. 7 μm
 Aeromonas salmonicida 0.5 – 6 μm
 Yersinia ruckeri 1-3 μm
 Moritella viscosa 0.5-2.5 μm
 Pox virus 0.3 μm
 ILA virus 0.09-0.13 μm
 IPN virus 0.06 μm



Hvordan fjernes dette?
 Sandfiltre, roterende filtre, beltefilter:
 Begrenset evne til fjerning av finere partikler.
 Begrenset fjerning av bakterie og virus
 Filtrert vannkvaliteten avhengig av variasjoner i 

råvannskvalitet.
 Krever bruk av kjemikaler (koagulanter og polymerer)

 UV-ståling
 Effektiv metode for desinfisering av råvann.
 Desinfiseringseffekten er direkte proporsjonel til UV-

lys transmisjon i vannet. UV-stråling fungerer dårligere 
i vann med høyt fargetall og/eller partikkelinnhold.



Potensiale for bruk av membranteknologi 
for behandling av inntaksvann smoltanlegg
Kvalitet og operasjon:

 Ved dårlig og varierende vannkvalitet
 Betydelig bedret smittekontroll
 Kompakte og energieffektive.

RAS, Storsmolt og lokasjon
 Forutsetter RAS 
 Smoltanlegg kan legges 

uavhengig av ”vannkilde”
 Salinitet kan styres

til ønsket verdi ved 
bruk av NF og RO



Sammenligning av membranteknologier
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Hva fjernes på hvilke membraner?



Oppbygging membraner

NF og RO membraner



UF anlegg Sjøvann eller elvevann
Kapasitet 200 m3/h
Montert i 40 fots kontainer



Membranteknologi for behandling av 
inntaksvann til RAS. 

Elv/innsjø UF UV

Smoltanlegg



Membranteknologi for inntaksvann 
storsmolt(12-15 ppt)
Bruk av kombinasjon av NF+(UV)

Fjord/hav

NF

NF vann
12-15 ppt

UV

Smoltanlegg

UV



UF behandling for blandet fersk og sjøvann. 12-15 promille

Bruk av membranteknologier for 
behandling av inntaksvann.

Elv/innsjø

Fjord/hav

UF UV

Smoltanlegg
35%

65%

100%

12 ppt



Driftsparametre og kostnad membran behandling

Driftstrykk Drifstkostnad 1:

UF <1 bar 0,3 kr/m3

NF 15-30 bar <2,0 kr/m3

RO 50 bar >3,0 kr/m3

Driftskostnad avhengig av flere 
forhold. Energipris, vannkvalitet, 
teknisk design.
Inklusive membranbruk, 
kjemikalier



Avslutning
 Membraner gir nye muligheter for kvalitetsstyring 

av inntaksvannet.
 I kombinasjon med RAS muliggjør membraner nye 

lokasjoner.
 Vil øke kostnadene, men gevinsten kan være større
 Tilbud og forsøk, kontakt oss.

Takk for oppmerksomheten!
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