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«All Inclusive» - Ja, gjerne!
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Basert på
tett samspill med kunde gjennom hele prosjektet 

NS8407



HELHET
Løsninger
Logistikk
Risiko
Økonomi
Fremdrift
Opplæring
Erfaring
Oppfølging     

Hvorfor?
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Astafjord 
Smolt

Salangfisk

Helgeland 
Smolt

MHV
Steinsvik

Sjøtroll

SalMar
Follafoss

MHV
Dalsfjord

Osland 
Settefisk

Sævareid 
Fiskeanlegg

NOFIMA

Sundsfjord
Smolt



Inspirasjon fra det landbaserte Settefisknorge
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Nytt og gammelt satt sammen – ulike teknologier
Flere ulike operativsystemer/SD anlegg på samme anlegg
Konsulent basert prosjekt – «svare på oppgaven»
RAS og gjennomstrøm på samme anlegg
Lite standardisering 

Ulike preferanser for drift (alder og erfaring)
Lite erfaring med biologisk vannrensing
Driftspersonell – «Potet»



Men utviklingen går (for?) raskt fremover
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En næring med høy adopteringsevne:
Fantastisk teknologisk sprang 
Smolt størrelse øker eksplosivt 
Betydelig større produksjonsvolumer
Høy grad av automasjon
Kortere produksjonstid 
Enorme kompakte industri installasjoner 
Nye regelverk

Større, raskere og mer regulert



Men for mange anlegg har fremdeles…
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Kapasitetsproblemer
Uheldige arbeidsprosesser for driftspersonell
Vanskelige rengjøringsprosesser 
Ikke alltid optimal utvikling i sjø etter landfase
Sykdom, dødelighet og skader
Lite planlegging mellom bygg og prosess

Årsaker?
Manglende samhandling, tid og  ressurser
Manglende data for å analysere årsaker
Mange aktører samtidig
For kort driftserfaring med RAS



Kontroll på veien videre  
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Planlegge prosjektet helhetlig – alle leveranser påvirker hverandre
Ta med alle relevante aktører 
Bruke tid på REX – egne og andres prosjekter 
Standardisere prosjektleveranser - optimalisering
Bygg og prosess samtidig – «hånd i hanske»
«Smart» og logisk styring – nok analysedata
Tid til gode oppstartsprosesser 
Planlegge driftsorganisasjon tidlig
Opplæring og oppfølging  må ha større fokus

Tid brukt i planlegging er tid og penger spart i gjennomføring 



Utvikle prosjektet – ikke bygge det
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Fremtidens anlegg krever mer av leverandøren
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Vi ønsker derfor også mer kontroll i prosjektet:

Stort økonomisk garantiansvar (NS8407)
Prosessgarantier 
Bygge anlegget mtp rømning og fiskevelferd (NS9416)
Dokumentere i henhold til gjeldende regelverk 
Ta større ansvar for produksjonsoptimalisering 
Ha kontroll på styring og overvåkning 
Ansvar for Service og oppfølging



Teknisk kompetanse

Biologisk kompetanse

Administrativ kompetanse

Elektro kompetanse

Dedikert personell
Stor nok organisasjon

Men også mer av kundens organisasjon
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Følger driftspersonell med i «All inclusive»?
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Leie eller eie kompetansen? 
Betalingsvillighet?

Bygge gode team tidlig

Kunnskap i tilstedeværelse  – Se, lukte, kjenne, høre..….

Tilpasse utdanning etter faktisk behov



Hva må følge med «All inclusive»?
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Tilstedeværelse 

Smart overvåkning – «Digital driftsleder»
Kurs og opplæring
Produksjonsoppfølging 
Optimalisering

Omfang er avhengig av kunde



BIG DATA for å øke framtidig produksjonsforståelse 
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OpplæringRAS biologi, drift og 
indikatorer

Teknologi og 
driftsforståelse

Fiskebiologi og 
produksjonsdata

Analyser og 
samspillseffekter

Ressursplanlegging

Fysisk 
tilstedeværelse



Spørsmål?
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