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Ved anskaffelse av rørsystemer og ventiler
har havbruksnæringen skiftet fokus fra
«billig og godt nok» til livsløpskostnader og
kvalitetskomponenter. Dette gir forsikring
mot tap som følge av uforutsett driftsstans.

Korrosjonsproblemer kan gi store
driftsutfordringer!

RØRSYSTEMER
uten korrosjon og
med lang levetid
«Hva er det beste dere kan levere?» I takt med industrialiseringen av
havbruksnæringen får EFAS ofte dette spørsmålet. Når det står fisk
for mange millioner i karene er det verdt å betale noen få prosent
mer for enda bedre rør, rørdeler og ventilsystemer.

T

ermoplast er stikkordet for korrosjonsfrie
systemer med lang levetid. Når
havbruksnæringen realiserer prosjekter til
totalverdier på 2-3 milliarder kroner både
på land og til havs blir verdien på fisken i
anleggene betydelig.
– Risikoen ved uforutsett driftsstans
blir dermed veldig stor. Vi har levert til
bransjen lenge. Før gikk det mer på pris.
Det gjør det i og for seg nå også, men da på
livsløpskostnader og driftssikkerhet. Dette

leverer vi godt på, sier salgssjef Knut Erik
Walle i EFAS (Eurofusion AS).
Han legger til at kundene nå stadig oftere
ber om ventilløsninger med 5 eller 10 års
garantitider.
– Merprisen for ekstra kvalitet er ikke
særlig stor, som regel bare 20-25 prosent.
STORT LAGER
Stort utvalg og lager på Vestby utenfor Oslo
og velsmurt logistikk gir hurtig levering.

EFAS leverer kunnskap og kvalitet som lønner seg.

Dette er og blir grunnleggende for EFAS.
Selskapet har også begynt å følge kundene
med leveranser til prosjekter utenfor Norges
grenser.
Kundene er ofte entreprenører som leverer
komplette anlegg.
– I EFAS bygger vi opp omfattende
systemkompetanse på prosessanlegg. Vår
rolle blir stadig oftere å anbefale løsninger og
komponenter. Vi ser etter rom for forbedring
og kan foreslå alternative løsninger, sier Walle.
Også interessen for digitalisering og
fullautomatiserte løsninger er økende. Det
er en trend Walle ser at vil fortsette. Ikke
minst med tanke på korrosjon leverer EFAS
luftstyrte motorer for styring av ventiler. Også
elektriske motorer inngår i sortimentet.

EFAS lagerfører termoplastprodukter overfor havbruk, kommunal sektor, industri,
entreprenører og grossister. Produktspekteret inkluderer rør, rørdeler, ventiler og
ventilsystemer. Høy motstandsdyktighet mot korrosjon i sterkt, aggressive miljøer.
Leverer i tillegg stort spekter av halvfabrikata plast i samarbeid med VINK.
www.efas.no
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Kvalitet må dokumenteres
• Robust
• Fleksibelt
• Brukervennlig

Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og
virksomhetsstyring. EQS har mange brukere innen fiskeri- og havbruksnæringen, både innen oppdrett, fiskeforedling og innen leverandørindustrien. Disse bruker EQS til dokumentstyring, visualisering av
prosesser, kompetansestyring, avvikshåndtering og risikostyring,
samt registrering av andre hendelser. Flere av virksomhetene har brukere
som har arbeidet sitt ute og i produksjonen, og de legger stor vekt på at
EQS er lett tilgjengelig, enkelt og brukervennlig.
Fiskeri- og havbruksnæringen er strengt regulert og underlagt regelverk
med en rekke krav knyttet til miljø, dyrehelse og mattrygghet. I tillegg
kommer alle vanlige myndighetskrav som blant annet handler om
personsikkerhet/GDPR, internkontroll og økonomi. Ikke rart at det å sikre
og dokumentere kvalitet blir en utfordring! Med EQS som kvalitetssystem
får du det verktøyet du trenger!

EQS by extend
AAS MEK. VERKSTED AS

extend.no
73 54 61 00
marked@extend.no
Pirsenteret, Trondheim

Aas Mek. Verksted AS
Vi har lang erfaring og ekspertise innen bygging av brønnbåter,
fiskebåter og spesialfartøy
Vi har godt utstyrte verftfasiliteter og kan tilby nybygging,
ombygging og servicearbeid på de fleste fartøytyper. Vi kan
også tilby utrustning av nybygg og reparasjonsoppdrag i hall for
skip opp til 65 meter og inntil 100 meter i dokk.
Tradisjonelt har aktiviteten vært nybygging av fiskebåter for
kyst- og havfiskeflåten,
havfiskeflåten, og har de siste 20 årene
årene spesialisert oss
på utvikling og bygging av brønnbåter til oppdrettsnæringen.
Vårt mål er fornøyde kunder og levere kvalitetsprodukter.
Vi har et betydelig antall faste kunder som kommer tilbake for
effektive, driftssikre og økonomiske fartøy.

Båter for ethvert oppdrag
• BRØNNBÅTER • ARBEIDSBÅTER • SPESIALBÅTER

Aas Mek. Verksted AS – Din naturlige samarbeidspartner
for nybygging og vedlikehold på skip!

AAS 3602 STDE

AAS 28 WB

Brønnbåt

Skipsbygging og Reparasjoner
Address: Buktavegen 50,
N-6390 Vestnes, Norway

Arbeids-/ Service båt til oppdrett

AAS MEK. VERKSTED AS
Tel.: +47 71 18 98 00

Slippsetting og Dokking inntil 100m – 3 000 tonn
office@aasmek.no
www.aasmek.no
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Laksen får i avlusningen en opplevelse av
saltvannsfoss. Et elektrofilter avliver lusa
og reduserer luseproblemet i sjøen.

Systemet med tilbakesug
og elektrofilter avliver
lakselus, larver og egg.

Bedre mandager:

AVLIVER LUSA MED
ELEKTROSJOKK

Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse
av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne:
Dødelig elektrosjokk.

M

andag. Lusetellingsdag. Da blir det klart
om laksen må avluses.
Da Pure Shipping ble startet for tre år siden
så gründerne at avluset laks havnet tilbake
i sjø sammen med mye løsnet lus, larver og
ørsmå luseegg med stor overlevelsesevne.
Ved å installere Flatsetsund Engineerings
360 graders retursystem sammen med
Askvik Aqua sitt Elektrofilter, oppnådde Pure
Shipping å fjerne og avliver opptil 94 prosent
av lusen på fisken.
Også en ukjent prosentandel av lus, egg
og larver fra vannmassene fra lokalitetene
blir tatt gjennom elektrofilteret. Dermed blir

avlusningseffekten for lokalitetene bedre enn
hva som kan telles fysisk på laksen.
Avlusningssystemet til Pure Shipping kan
behandle laks fra noen hekto og opptil 10-12
kg på snitt.
– Løsningen med elektrofilter fungere som
følger: Elektriske pulser i returvannet gir en
umiddelbar dødelighet på 75-85 prosent hos
lusa. Samt at 100% av Lus, egg og larver er
helt ute av stand til reproduksjon. Dette er en
mye bedre og mer effektiv måte å filtrere på
en tidligere, og vi oppnår i sum svært gode
resultater. Det blir mindre lus, egg og larver
igjen i sjøen, sier daglig leder Jan Eirik Nordseth.

SIKRER SEG AVLUSNINGSKAPASITET
Blant Pure Shipping-kundene er en samarbeidspool i Vesterålen bestående av de seks
selskapene AquaGen, Øyfisk, MortenLaks, Egil Kristoffersen & sønner, Northern Light
Salmon og Sørrollnes fisk. De har eget fartøy til rådighet, MS Lautus fra Pure Shipping.
Samarbeidspoolen har sett det som avgjørende å knytte seg til Pure
Shipping for å være sikret kapasitet når behovet oppstår.
– Vi er godt fornøyd med resultatene. Den gode beredskapen vi får
på denne måten er viktig og i flere tilfeller helt avgjørende. Vi opplever
at kompetansen er god og at det fungerer godt når daglig leder selv
er prosjektansvarlig og følger opp gjennom ukentlige møter og
regelmessige besøk, sier daglig leder i Mortenlaks, Tom Jarle Bjørkly.

SAMARBEID
Systemet er
resultatet av et samarbeid med Flatsetsund
Engineering, Askvik Aqua og Pure
Shipping. Det er basert på tilbake sug av
behandlingsvann og elektrofilter. Foreløpig er
systemet installert ombord «Lautus». 18 tonn
sjøvann fordelt på tre FLS avluserlinjer blir
el-sjokket i minuttet.
Selskapet med kontor på Smøla på
Nord-Møre kom opprinnelig i stand for å
ivareta behov for eiernes havbruk. Det ble så
vellykket at selskapet etablerte tilbudet også
for andre og har etterhvert behandlet flere
titusen tonn laks.
– Vi har som mål å være ledende på
fiskevelferd og med mannskap med glødende
lidenskap og omsorg for fisken, sier styreleder
Mikal Arild Eines.
Teknologien kan anvendes i alle
temperaturer fra 3 til 18-20 grader. Laksen
har 80 prosent av appetitten tilbake et døgn
etter behandlingen. Det gir et godt inntrykk
av skånsomheten ved behandlingen.

www.pureship.no
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Naturlige ernæringsløsninger
GIR BEDRE PRODUKSJON
I HAVBRUKSNÆRINGEN
Alltech leverer
fôrtilsetninger som
bedrer fiskehelsen
og næringsopptak,
spesielt dersom fisken
er stresset. Løsningene
gir en fisk som presterer
bedre og mer lønnsom
produksjon. Et unikt
produkt basert på
en spesiell gjærtype
og organisk baserte
mineraler er løsningen.

D

Aquate er et gjærbasert
tilsetningsstoff
ekstrahert på en unik
måte fra en utvalgt
gren av gjærsoppen
Saccharomyces
cerevisiae.
Dokumenterte
resultater er:

– Organiske mineraler styrker laksens
immunsystem og bidrar blant annet
til bedre vekst under stress, bedre
sårheling og tykkere skinnlag, forteller
Øystein Larsen i Alltech Norway.

et nær 40 år gamle amerikanske selskapet
er privat og blant verdens største
innenfor dyrehelse. Til Norge kom Alltech for
13 år siden og leverer ernæringsløsninger til
både landbruk og havbruk.
– Kort fortalt bringer vi unike naturlige
ernæringsløsninger som kan brukes i alle fôr
til havbruksnæringen, forteller Øystein Larsen
som er Aqua Division Manager i Alltech
Norway.
Med slike fôrtilsetninger vil Alltech
forenkle hverdagen for oppdrettere som blir
presentert for et stadig mer omfattende og
komplekst fôrutvalg. Larsen anbefaler et
kostholdsprinsipp han også anbefaler for barn
og voksne: God kvalitet over tid.
FORENKLER FÔRINGEN
– Aquate-tilsetningene våre reduserer

«Etter at vi begynte å bruke Alltechs
produkter kan vi konstatere en
betydelig styrking av fiskens slimlag,
helse og prestasjon. Dette er viktig
for vår produksjon og lønnsomhet»

• STYRKET
SKINNHELSE- OG
SLIMDANNELSE

behovet for å variere med ulike spesialfôr.
Tilsetningene styrker tarmstruktur,
skinn- og gjellehelse. Nå som det marine
innholdet i fôret reduseres og fisken spiser
mer vegetabilsk, er slike tilsetninger spesielt
viktige, forklarer han.
Styrket fiskehelse bedrer blant annet
motstandsdyktigheten mot lakselus.
Da Alltech kom til Norge, gjennomførte
selskapet innledningsvis flere
prosjekter sammen med oppdrettere og
forskningsinstitusjoner for å dokumentere
effekten av Aquate. Resultatene var
overbevisende og bekreftet det vi allerede
hadde sett i landbruk over hele verden.
ORGANISKE MINERALER
Med Aquate Organic tar Alltech organiske
mineraler til havbruket. I dag blir så godt

• FORBEDRET MAGE/
TARMHELSE
• BEDRE GJELLEHELSE

som alt fôr tilsatt uorganiske mineraler. Vi
snakker her om blant annet om kopper, sink,
jern, mangan og selen som inngår i vanlige,
uorganiske mineraltilsetninger.
– Alltech har utviklet en unik
chelateringsprosess av mineraler. Denne
innebærer at vi pakker mineralene sammen
med aminosyrer og peptider til et organisk
molekyl, forklarer Larsen.
– Slike organiske mineraler tas bedre
opp av fisken i motsetning til uorganiske
mineraler som i tillegg reagerer negativt med
andre stoffer i fordøyelsessystemet. Vi har
levert etter samme prinsipper til landbruket
i mange år og tror denne type organiske
mineraler vil være dominerende i havbruk
om noen år.
I et prosjekt for settefisk som gikk over fire
uker, kunne selskapet vise 18 prosent tykkere
hudlag ved bruk av organiske mineraler
sammenlignet med fisk som fikk uorganiske
mineraler.
SLEIP FISK
Han forteller at du kan se visuell forskjell på
fisk som er fôret med Alltechs produkter.
– Du kan dessuten kjenne hvor sleip og god
fisken blir, sier han.

Alice Øksheim – Edelfarm, Salten Aqua
www.alltech.com
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EKSPERTER PÅ RENT VANN
D

aglig leder i Unik Filtersystem
AS, Arne Johnny Boge
leder en virksomhet i Os utenfor Bergen.
Kompetansebedriften utvikler og produserer
egne løsninger, gjerne kombinert med
det beste fra nasjonale og internasjonale
underleverandører. Resultatet er teknologi
og systemer som dekker behov hos
oppdrettere, foredlingsbedrifter, vannverk,
brønnbåter, industri, forsvar, hus og hytter.

INNSIKT OG ERFARING
– I et marked der mange kan levere teknisk
gode løsninger via underleverandører,
skiller vi oss litt ut. Vi leverer selvfølgelig
også enkeltdeler og komponenter, men
vår styrke bygger på nær dialog med
kunder, kompetanse over 30 års drift, gode
samarbeidspartnere samt at vi leverer
produkter fra A-Å over hele landet og

verden for øvrig. Som forhandler for
kvalitetsprodusenter som LIT-UV og
Amiad Water Systems, bidrar samarbeidet
til innovasjon og felles fokus på trygghet,
kvalitet og fortjeneste til våre kunder
forteller Boge.
Oppdragene og prosjektene Unik
Filtersystem leverer, krever god forståelse
for kundens utfordringer. – Vi kan
ta hele ansvaret, fra konstruksjon og
produksjon via oppstart og drift til service
og vedlikehold, og leverer nøkkelferdige
anlegg. Produktene og løsningene varierer:
filtrering, fellingsanlegg, UV-desinfisering
til bygg og høydebasseng samt
vannbehandlingsanlegg til hyttefelt og
private hus/ hytter.

IKKE BARE VANNBEHANDLING
– I nært samarbeid med
oppdrettsnæringen har vi også utviklet
et komplett fiskesperresystem som
oppfyller alle krav, ivaretar fiskevelferd,
HMS, har alarmfunksjoner og er enkel å
vedlikeholde. Gode tilbakemeldinger fra
fiskeridirektoratet, og oppdrettsnæringen
inspirerer.
Vi ser ikke noe som et problem, bare
en utfordring, og den tar vi avslutter Arne
Johnny Boge.

www.unikwater.com
Tlf: 56 56 55 60
e-post: webmaster@unikwater.com

KIAS-DØREN MED 30 ÅRS GARANTI
OGSÅ FOR OFFENTLIGE BYGG
Hver dag er KIAS-dører like fine etter
nedspyling med saltvann og ferskvann
i norske bedrifter. Nå møter dørene en
ny utfordring: Ungdom.
– Vi har levert til baderom i
studentleiligheter hos Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus. Også til Gardeleiren i
Oslo har vi levert. Hos begge er det små bad
med høyt fuktnivå. Vi garanterer at våre
dører tåler dette i 30 år, og ser en formidabel
økning i salg opp i mot offentlige bygg, sier
Grim Røen, salgsansvarlig for KIAS-døren.
Produksjonen av Kias-døren skjer hos
Kvanne Industrier i Surnadal mellom
Trondheim og Molde. 40.000 dører er

KIAS-døren er skapt for krevende
klima, fukt og kontinuerlig bruk,
Døren kommer med 30 års garanti.

levert til tøffe miljøer. Hemmeligheten
er utforming i glassfiber og aluminium.
De som liker tre, kan vil være interessert i
nyheten glassﬁber med trestruktur.
Bedriften er miljøfyrtårn. Da er
nettopp lang levetid og dermed uslåelig
livsløsregnskap nøkkelfaktorer. Hotell,
undervisningsbygg, idrettshaller, sykehus,
storkjøkken og industri er eksempler på
offentlige bygg med KIAS-døren.
– Montasjekostnadene er lave, sier Røen.
Årsaken er at dørene kommer komplette
inkludert dørvridere og ferdig tilpasset
veggen hvor de skal stå. Aluminiumskarm
og terskel gir stabil ramme uten sig.
SPA-avdelingen i verdens høyeste trehus
Mjøstårnet får også KIAS-døren.

www.kvanne-industrier.no
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FARTØYDESIGN FOR HØY KVALITET
OG BEST PRIS FOR FISKEN
Naval Consult AS utvikler
driftssikre fiskefartøy
som lar eierne levere fisk
med svært høy kvalitet i
ulike bearbeidingsgrader
og dermed best mulig
pris. Fartøyene gir
samtidig minst mulig
miljømessig fotavtrykk og
driftskostnader.

S

elskapet ble etablert i 1983, opererer
hovedsakelig i stor kystflåte-markedet
og leverer komplette designpakker til verft
– klart for bygging. Det har fem skipstekniske
konsulenter med lang erfaring også fra hav og
fiskeri.
– Helhetsforståelsen vår er noe kundene
kan oppleve veldig konkret ombord på
fartøyene. Fartøyene skal fungere godt for
flere kombinasjoner av fiskerier som for
eksempel not, snurrevad, garn, line eller
trål. Ulike fiskeslag skal kunne leveres med

ulike bearbeidingsgrader, så som filet,
sløyd eller hodekappet, frossen, på is, i
RSW eller levende. Takket være inngående
systemforståelse klarer vi å håndtere dette
meget godt i ett og samme fartøy, sier daglig
leder Erlend Hagen.
Fleksible leveringsmuligheter skaper god
lønnsomhet. Avhengig av periode eller art
betaler kanskje frossen, sløyet fisk med hode
seg best. I neste nå skal fisken være hodeløs
eller fersk på is – eller sprell levende.
– Naval Consult ivaretar dette med

fleksible fartøy. Vi har kommer rundt mange
vanskelige problemstillinger på måter som det
er verdt å ta en nærmere kikk på, sier han.
Nøkkelord er dekksarrangement og
fabrikksarrangement hvor ingen operasjoner
er mer plass- eller arbeidskrevende enn
nødvendig. Fabrikkarealet er arrangert for å
lett holdes rent.

www.naval-consult.no

Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing
Avlusningssystemet til Flatsetsund
Engineering bruker sjøvannet fisken
står i og et trykk lavere enn det du
vasker hendene i til å fjerne oppimot
95 prosent av voksen lus og
70-75 prosent av fastsittende
i tidlig stadium.

K

onstruksjons- og produksjonsbedriften
har lang praktisk erfaring med
transport av fisk ved hjelp av ejektorpumpe
siden starten av 90-tallet. Bedriften vet
derfor godt hvordan denne kombinasjonen
Avlusningssystemet til Flatsetsund Engineering gir lite stress,
lav dødelighet og lønnsom behandling.
av «porselen og muskelbunt» best kan
behandles.
operasjoner som i sum gir rund-behandling av fisken.
– Vi bruker et hevertprinsipp. Én og én
Også ejektoren tar noe lus.
fisk blir med i vannet den står i og leveres gjennom
Alt behandlingsvann blir filtrert om bord i
hele prosessen i det samme vannet, uten trykk- eller
avlusingsfartøyet, slik at det ikke er noen risiko for
temperatur-forandring som skaper stress, forklarer
at lusa skal
daglig leder Kristian
«DEN MEST SKÅNSOMME
feste seg på
Lillerud.
AVLUSNINGEN PÅ MARKEDET I DAG» fisken igjen.
«Spyling er et
Daglig leder Jan Eirik Nordseth, Pure Shipping
Serviceselskaper,
fy-ord for oss»,
brønnbåter og oppdrettere
forklarer Lillerud. Han referer til et vanntrykk på
www.fls.no
står på kundelisten.
mellom 0,2 og 0,8 bar «lavere enn i springen» og flere

OGSÅ I PRODUKTSPEKTERET
• Veie- og
tellesystem
• Ejektorpumpe
• Vannlufter
• Fôrkran
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KOMPLETTE HYDRAULISKE SYSTEMER
FOR FISKERI OG HAVBRUK
Lofoten Hydraulikk AS leverer
komplette hydrauliske systemer
og dekksutstyr for fiskeﬂåten. Syv
medarbeidere står på for kundene,
også med rask service når det haster.

D

aglig leder Jon Rune Nybø har jobbet med hydraulikk i Nord-Norge fra 1986, fra 2012 i
eget firma i Svolvær i lag med medeier Per Hovde. Der betjener selskapet fiskeflåten og
havbruksnæringa med hydraulikk og vinsjsystemer hovedsakelig fra egen produksjon.
– Kombinasjonen av lang praktisk erfaring, fagfolk og designkompetanse står sentralt i leveransene.
Det gjelder å lage holdbart utstyr med den riktige balansen mellom kraft og vekt, forteller Nybø.
– Vi er totalleverandør innenfor hydraulikk. Det er en stor fordel for kunden å få alt på ett sted,
samtidig som det bygges gode relasjoner
mellom selger og kunde.
Lofoten Hydraulikk designer, produserer og leverer
Komplette løsninger innebærer alt
hydraulisk dekksutstyr og vinsjer for kyst- og
nødvendig for at et hydraulisk anlegg
havfiskeﬂåten og installasjoner langsmed kysten.
skal fungere inkludert pumper, kjøling,
filter og rør i riktige dimensjoner.
– Vi samarbeider tett med kundene
gjennom skipsdesignere og kan på den
måten levere gode løsninger og planer,
som igjen vises i driftssikre båter.

PRODUKTSPEKTER
• komplette hydrauliske systemer og dekksutstyr til fiskeflåten
• møter kundens behov for én leverandør
• samarbeider med kunde og skipsdesigner om optimale løsninger
www.lofoten-hydraulikk.no

Nye regler for ansettelse
i bemanningsbransjen
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 vil begrense muligheten
for bemanningsbyråer til å ansette midlertidig. Hovedregelen vil være
at bemanningsselskapene må ansette sine medarbeidere i en fast
stillingsprosent som gir en garantilønn og dermed økonomisk
forutsigbarhet for sine ansatte.

E

– Det vil bli enda viktigere å leie inn fra
bemanningsbyrå som har systemer for å
håndtere de nye reglene i arbeidsmiljøloven,
sier adm. dir. Rune Myrseth.

terni Gruppen er markedsledende på bemanning til bygg & anlegg og
næringsmiddelindustrien, og bemanningsløsninger til skoler og barnehager gjennom
sitt heleide datterselskap Pedagogisk Vikarsentral AS.
– Vi har allerede mange ansatte med garantilønn. Vi er dermed godt forberedt på
endringene som trer i kraft fra nyttår, sier adm. dir. Rune Myrseth i Eterni.
For kunder som ikke har en tariffavtale med en sentral fagforening med innstillingsrett,
vil det også innebære en endring. Slike kunder må etablere et system for å dokumentere at
innleie er knyttet til et midlertidig behov. Eksempelvis på bakgrunn av sesongsvingninger,
råvaretilgang, produksjonstopper, ferieavvikling eller sykefravær. Det vil være en
overgangsordning for dette kravet til kunder uten tariffavtale frem til 01.07.2019.
– Vi tror ikke det vil endre så mye på dagens
praksis for kundene. Men det vil bli enda viktigere
for kunden at man leier inn fra et byrå som man er
trygg på at har kontroll og systemer for å håndtere
www.eterni.no
de nye reglene.
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STORLEVERANDØR AV DEKKSUTSTYR
OG KRANER TIL FISKE OG OPPDRETT
– Vi leverer komplett utstyr for mange typer
fiskerier og rigger båtene ved kai. Alt tilpasser
vi til kundens behov. Vi er ekspeditt både på
varelager, service og vedlikehold.
Det sier daglig leder John Sverre Lorentzen, tredje
generasjon i Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg i Lofoten.
Historikken går tilbake til 1923. Faren tok over
på 50-tallet. Siden da har bedriften levert over 1000
kaikraner og drøyt 60.000 anlegg til kystfiskeflåten og
oppdrettsnæringa. Fjerde generasjon er nå i full sving
på anlegget som har 30 meters kai hvor installasjoner
og servicearbeider blir utført.
Lorentzen Hydraulikk rigger til for mange
– Folk driver konkurransefiske. Da gjelder det å bli
typer fiskerier med selvprodusert utstyr ved
betjent fort når noe uforutsett skjer. Vi sender mye med
egen kai og sender med Widerøe over natta.
Widerøe langsmed kysten, for folk vi gjerne ha utstyret
levert til dagen etter, forteller Lorentzen.
Med arbeidsplasser om bord på 8-12 kvadratmeter spiller tilpasning, plassering og montering
stor rolle. Lorentzen Hydraulikk har dialog med konstruktører og eiere, og plasserer utstyr først
inn på tegninger og senere ved kai. Sikkerhet og kvalitet er høyt prioritert.
Han mener bestemt at virksomheten må være størst i sin nisje i Norge overfor kystfiskeflåten.
– Vi har bygd ut ganske mye de siste 6-7 årene og fått enda mer effektivt utstyr, sier han.
Blant de 24 ansatte i den solide bedriften er mange ungdommer og lærlinger. Delene
leverandøren bruker er standard og lett å erstatte.

www.lormek.no

ANLEGGSDYKKERE MED
STADIG BREDERE ERFARING

ed et mobilt gjennomprøvd konsept mobiliserer
Fagdykk AS hurtig og rimelig. Selskapet har
etter hvert fått solid erfaring med å levere sikre
dykkeoperasjoner over hele Norge inkludert Svalbard.
Over de siste årene har størrelsen på oppdragene og
oppdragsmengden stadig vokst. Selskapet har etter hvert
fått store samarbeidspartnere og gode avtaler, forteller
gründer og daglig leder Arild Stenmo Tobiassen.
– Det handler om å sikre viktig infrastruktur som
fiber- og kraftkabler. Kablene må beskyttes mot både
sabotasje og mekanisk slitasje fra vær og vind, sier
han. Innenfor kabelarbeid er bedriften med både på
installasjon, sikring, etterinspeksjoner og oppfølging.
– Vi har også satset på anleggsarbeid som boring,
sprengning, betongarbeid og sveising, til broer, kaier,
fortøyningsbolter, seilingsmerker og fordyping av
farleder. Tobiassen startet med anleggsdykking tilbake
i 2004. Fagdykk ble startet i 2006, og etter snart 13 år
i bransjen leverer nå selskapet tjenester til blant annet
Seaworks Kabel, Statens Vegvesen, Telenor, Secora,
Statkraft, entreprenører og kraftselskaper.
– Vi har for lengst innsett at stadig større kunder
krever mer og mer kompetanse, i Fagdykk har vi tatt
dette inn over oss og har derfor utvidet staben med

Foto: Fagdykk AS

M

prosjektledere og en egen HMS/KS-leder,
men aller viktigst er faglærte og dyktige
dykkere, det er jo disse som faktisk gjør
jobben. For å understreke sikkerheten
og kvaliteten er vi også godkjent av DNV GL og Bureau
Veritas.
– Vi jobber i en utsatt bransje og må være bevisst
på risikofaktorene, sier Tobiassen. I Fagdykk leverer vi
effektive dykkeoperasjoner i hele Norge, vi har som vårt
overordnede mål at vi til enhver tid skal etterleve høye
kvalitetsstandarder. Gjennom dette skaper vi et sikkert
arbeidsmiljø hver dag avslutter han.

www.fagdykk.no
Besøk oss på
Facebook
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Fer

Komplett anlegg for slambehandling

Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett
FISKEOPPDRETT har de siste tyve år gjennomgått
en spennende utvikling. Samtidig har næringen satt
seg stadig høyere mål for bærekraft og miljøansvar.
Sterner har i samme periode vært en ledende
leverandør av teknisk utstyr til oppdrett. Vår metode
har vært å tilpasse teknologien til nye behov.
I dag leverer vi systemer for styring av vannmiljø og
sikring av fiskens vekst og helse, vannbehandling
og rensing av utslipp. Vi er også ledende innenfor
komplette landbaserte oppdrettsanlegg(RAS).

Oppdrett på land åpner for bedre kontroll med
vannkvalitet og temperatur, mindre utslipp til miljø
og gjenvinning av ressurser. Vi har tatt oppgaven
med å utvikle bærekraftige systemer for effektiv
rensing av avløpsvann og håndtering av slam fra
oppdrett.
I dag leverer vi løsninger som tilfredsstiller både
oppdretternes behov og miljømyndigheternes krav,
med inntil 96 % renseeffekt. Fiskeslam leveres i dag
ferdig tørket og er allerede tatt i bruk i landbruk.
Løsningene påvirker driftskostnadene i liten grad.
For ytterligere opplysninger kontakt Øyvind Thorsen
på epost: ot@sterneras.no eller mobil 93 03 97 17.

PMS 297
PMS 3015
SOLID UNCOATED SOLID UNCOATED

Ferdig tørket slam fra oppdrettsfisk

www.sterneras.no
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ROV – et verktøy for inspeksjon,
service og reparasjoner
Etter nærmere 30 år som leverandør til forskningsinstitusjoner og ikke minst energi- og
petroleumsindustrien, er serviceselskaper innenfor oppdrett blitt
vekstmarkedet for ROV (Remote Operated
Vehicles) fra Argus Remote Systems.

E

tter godt salg av Argus Mini som ble lansert
sommeren 2016, kommer Argus Remote
Systems nå med en forbedret versjon av
klassikeren Argus Rover. Den er hakket
større enn Argus Mini med vekt på ca. 250
kg og 10-12 kW tilgjengelig energi under
havoverflaten.
Dette er en ROV for lettere arbeid og inspeksjon av dype
forankringer.
TEKNOLOGI- OG KUNNSKAPSBEDRIFT
Selskapet har med sine 14 ansatte på Laksevåg utenfor Bergen sin egen
utviklingsavdeling, og jobber kontinuerlig med å forbedre produktene.
All produksjon utføres på huset, fra tegning av elektroniske kretskort
til montering av det ferdige produktet.
– For kunden betyr dette kort leveringstid på kritiske komponenter.
Teknologien vår er robust og vi får mye
positiv respons på at vi er norsk og er sterk på
service og oppfølging, sier daglig leder Frode
Korneliussen.
ROV-ene kommer i tre klasser som på
bransjespråket engelsk klassifiseres som
observation, light work
class og work class.
Utstyrt
med kamera
og sensorer,
brukes de
minste til
observasjon. Work class ROV-ene kan utstyres med 2-7 funksjonsmanipulatorer som gir fleksibilitet nesten som en arm. På
manipulatorene kan det monteres ulike typer verktøy, noe som gjør
ROV-er til et uvurderlig hjelpemiddel for alle typer operasjoner.
Argus RS tilbyr også skreddsydde system, dette for å dekke

Argus Mini er blitt godt mottatt
siden lanseringen i 2016.
ROV-en er en stabil plattform
for arbeid og videofotografering
med god belysning. Standard
arbeidsområde fra 0 til 600
meter. Kort leveringstid og rask
service og support er viktige
konkurransefaktorer for Argus
Remote Systems.

Neste generasjon
Argus Rover.

spesialbehov som for eksempel borre forankringsbolter, spyling,
prøvetaking og kutting/kapping.
– Alle våre modeller blir levert med jordfeilovervåking, dvs.
shutdown ved jordfeil, sier Korneliussen.
SÅ DYPT
KUNDEN
VIL
Storebror
i Argusfamilien
er Argus
Worker med
effekter på
Argusfamilien.
60 kW og høyere. ROV-en
opererer ned mot 6000 meters
dyp, og selskapet kan vise til mange tusen timers track record med
kontinuerlig operasjon på denne dybden.
– I dette segmentet er det få konkurrenter og vi i Argus er stolte over
å kunne hevde oss internasjonalt. Her er det kundene som kommer til
oss, sier Korneliussen.
I 2018 har selskapet levert to 6000-metersystemer, og har allerede
mottatt bestilling for flere systemer i 2019.
– Vi har konsepter for å gå dypere. Kommer kunden som ønsker
mer, så lager vi det til.

www.argus-rs.no

BEDRIFT profilen

Annonsebilag til Perspektiv

Gjør hverdagen tryggere for sjøfarende
Safepath gjennomfører praktiske øvelser ombord i fartøy av alle
størrelser. Ingen deltakere vet hva som skal skje. Det gir en utrolig
god læringseffekt og fantastisk progresjon fra første til andre øvelse.

F

Realistiske beredskapsøvelser fra Safepath
gir aha-opplevelser for deltakerne og
enorm progresjon til neste øvelse.

ra sitt kontor i Kristiansund leverer selskapet havovervåking 24/7, marine
operasjoner, beredskap inkl. øvelser og inspeksjoner. Alt fra énmannssjarken til cruiseskip og oljeinstallasjoner er i målgruppen.
– Alle er pliktige til å øve og oppbevare reglementert utstyr. Men,
læringseffekten med oss er langt høyere enn om du selv planlegger
og gjennomfører. Vi bytter ut varme bassenger og powerpoints med
virkelighetsnære situasjoner, sier daglig leder Terje Rødahl.
Samtlige av de 40 fartøyene som har øvd til nå har investert i mer
førstehjelps- og sikkerhetsutstyr. – Et tydelig tegn på hvor bevisstgjørende
øvelsene er, sier han.
Beredskapssentralen til Safepath har all informasjon om oppdragsgivernes
fartøy. Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen
informasjonen og dermed umiddelbar oversikt. Safepath
har tilsvarende informasjon om mange fartøy. Dette kan
være avgjørende for at Hovedredningssentralen skal kunne
dirigere egnete fartøy til hendelsesstedet.
– Mange fartøy er familieeid. Når et familiemedlem
ringer fra havet og er skadet, er det ikke lett å handle
effektivt og rasjonelt. Hos oss er alle i trygge hender, også
www.safepath.no
de på land.

NYE LØSNINGER TIL
FISKERI OG HAVBRUK
Aukra Maritime kan levere komplette
løsninger på løfte- håndteringsutstyr og
sikker dekkshåndterings utstyr til alle
typer fartøy.
Våre kraner er bygget etter meget høye
kvalitetskrav for bruk i offshore- og fiskeriindustri. Andre kombinasjoner tilgjengelig
på forespørsel. Alle kranmodeller kan
leveres med DNV-sertifisering.

aukramaritime.no
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SATSER PÅ SJØTRANSPORT
for fremtidig
verdiskapning i havbruk

Hitra Kysthavn er allerede klar for å ta imot ro-ro-fartøy for frakt
av fersk fisk til Hirtshals. Planen er i første omgang en båt med to
ukentlige anløp fra 2019. Bildet viser Hitra Kysthavn med moderne
kai- og havnefasiliteter i front og Hitra Industripark bakenfor.
(Foto: Audun Norbotten Liland / Hitra kommune.)

Kristiansund & Nordmøre Havn etablerer gjennom egne havner og Kysthavnalliansen sjøtransport som alternativ og supplement til lastebiltransport av
sjømat. Ro-ro-fartøy vil bidra til å realisere sjøtransportalternativet.

ICELAND

RØRVIK/KRÅKØYA
Expansion of the
route 2017/18
HITRA
KRISTIANSUND

FINLAND

SWEDEN

NORWAY

ESTONIA

V

elsmurt logistikk er avgjørende for havbruksnæringen. Men,
næringens store oppsving har skapt uholdbare, trafikale
problemer. Dette krever helt nye løsninger.
– Mange steder er veiene så dårlige og så smale at de ikke en
gang har gul midtstripe. Det medfører møteulykker som hverken
myndighetene eller næringen kan leve med, sier senior rådgiver
Jan Olav Bjerkestrand.
Kystverket har fått midler fra myndighetene til en incentivordning
som transportnæringen kan benytte seg av. Her kan rederier søke om
midler for å opprette nye forbindelser, som for eksempel etablering
av regulær linjetrafikk mellom Vest-Norge og Hirtshals.
Norges lastebileierforbund støtter også opp om det store grepet
som nå blir gjort for havbruksnæringen på Nordmøre og Trøndelag:
Det betyr mindre langdistanse lastebiltrafikk og i stedet kort
lokaltrafikk.
Noen steder blir det knapt trafikk i det hele tatt fordi
sjømatproduksjonen skjer rett ved havn.
FRA VEI TIL SJØ
Grepet har betydning for hele Norge. Laksetrailere kan redusere
sitt preg nedover Gudbrandsdalen, i hovedstaden og på miljøet.
Sjøtransport bidrar til at oppdrettsnæringen kan fortsette sin vekst og
verdiskapning langs hele kysten.
– I samarbeid med noen rederi planlegger man fra 2019 å få på
plass et større ro-ro-fartøy med avganger to ganger i uken i første
omgang, og to båter på sikt, sier Bjerkestrand.
Ro-ro står ganske enkelt for «roll on, roll off».
– Dagens behov tilsier at vi kan trekke 80-90 semi-tilhengere

LATVIA

HIRTSHALS

Kristiansund & Nordmøre Havn IKS er et
stort havnedistrikt i Norge. 11 kommuner
i Nordmøre og Trøndelag står bak.
Havna inngår i Kysthavnalliansen
sammen med Nord-Trøndelag Havn
Rørvik IKS, Trondheim Havn og
Helgeland Havn IKS. Havnealliansens
viktigste oppgave er å tilrettelegge for
overføring av gods fra vei til sjø.

DENMARK

LITHUANIA
IRELAND

UNITED KINGDOM
POLAND

NETHERLANDS
GERMANY

BELGIUM
LUX

CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA

FRANCE

AUSTRIA
SWITZERLAND

HUNGARY

SLOVENIA
SWITZERLAND
ITALY

CROATIA
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SPAIN
ANDORRA

SERBIA

MONTENEGRO

ombord. I Hirtshals står trekkvogner klare til å kjøre dem til
sluttmottaker, enten det er en butikk eller foredlingsbedrift.
Oppdrettsnæringen er positive til tiltaket.
STORT HAVNENETTVERK
Markedsansvarlig Erika Indergaard i Kristiansund & Nordmøre Havn
forteller om et havnenettverk som er godt forberedt. De 11 kommunene
som står bak havneforetaket har mange havner inkludert Hitra
Kysthavn, som er den aktuelle havnen for utskiping av fersk laks.
– Ved Hitra Kysthavn åpnet Lerøy et av verdens største og mest
moderne lakseslakteri i sommer. Fryseterminaler og annen beslektet
industri vokser opp i industriparken rundt. Sjøtransporten vil
bli et betydelig miljøprosjekt og bidra til redusert belastning og
ulykkesfrekvens på veinettet, sier Indergaard.

www.knhavn.no
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SKAPER FORUTSIGBARHET I
TRANSPORT AV FISK OG STYKKGODS
Thermo-Transit utvider i Finnmark med Alta-basert
virksomhet med over 40 norskregistrerte biler.
En ThermoTransit-lastebil
er nesten daglig
innom hvert
eneste fiskevær
og lakseslakteri i
landet.

– Med nytt materiell gir vi kundene
ytterligere forutsigbarhet for
presise leveranser til hele Europa,
sier markedsansvarlig Arne Paul
Slotsvik.
Siden oppstarten i Norge i 1995
er Thermo-Transit blitt landets
største aktør på hvitfisklogistikk og
markedets beste på laks, i henhold
til kundene. Ikke minst innen
sjømat er Finnmark et attraktivt
og spennende marked, noe som
er bakgrunnen for den kraftige
ekspansjonen.
Flåten av selveide og innleide
lastebiler passerer nå 500 med godt
monn. Denne massive kapasiteten

Thermo-Transit utvider i Alta med over 40 norske biler.
Det skal gi enda større kapasitet og forutsigbarhet i
hvitfisk og lakseleveranser til Europa.

og moderne terminal på Berger
ved Oslo og danske Padberg gjør
Thermo-Transit til en betydelig
aktør også innenfor stykkgods.
– Fleksibilitet er et viktig
stikkord for oss. Vi ønsker å strekke
oss langt for å imøtekomme
kundenes individuelle
transportbehov, sier Slotsvik. Han
legger til:
– Selv om virksomheten vokser
seg stor, er vi enkle å nå på telefon,
mail og nettsted.
Avdelinger i Vesterålen,
Trøndelag, Møre, Oslo – og Alta
– stiller både med kundeservice og
velsmurt logistikk.

www.thermo-transit.no

ET AV NORGES STØRSTE
SELSKAPER INNEN FISKEHELSE
MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største
selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en
innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø,
fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse
og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.

• Funksjonelt
design med god
arbeidsstilling
• Sammen-leggbart
• Sirkulært kar
(til bedøvelse)
• Et funksjonelt
vannsystem
• Oppvåkningsenhet
• Flexislange for
tilbakeføring av
fisk
• Informasjon om
beste praksis og
lusestadier

A

ktiviteten er i hovedsak fokusert rundt helsebesøk
i sjøvann og ferskvann. På årsbasis blir rundt
20 settefiskanlegg betjent med alt fra rognkjeks, røye,
ørret og laks, samtidig som fisken følges opp helse- og
velferdsmessig på over 80 matfisklokaliteter i sjø.
MarinHelse ønsker å være en annerledes fiskehelsetjeneste med
et tydelig fokus på drift. Driftsforhold setter alltid
rammene for fiskens trivsel. For å bidra til
bedre fiskevelferd utvikler vi også
driftsoptimaliserende verktøy.
Selskapet har blant annet utviklet et
multifunksjonelt kar for lusetelling. Karet
ble utviklet med innspill fra en rekke
feltfolk i oppdrettsnæringa, og har gradvis
fått en rekke ytterligere funksjonsområder. Per i dag er
over 150 slike enheter solgt til lokaliteter i hele Norge.
MarinHelse bidrar også til kompetanseheving
hos aktørene i oppdrettsnæringen, gjennom et bredt
utvalg av fag-relaterte kurs, i form av klasseroms- og
nettbasert undervisning.
For ytterligere informasjon, se; www.marinhelse.no

www.marinhelse.no
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TOTALLEVERANDØR
AV VANNBEHANDLINGS- OG
DESINFEKSJONSLØSNINGER
Redox sikrer RAS-anlegg,
brønnbåter og andre
installasjoner mot sykdom.
Resultatet er økt lønnsomhet
gjennom bedre fiskevelferd
og dermed økt tilvekst og
overlevelse.

I

snart 15 år har Redox
levert vannbehandlings- og
desinfeksjonsløsninger til brønnbåter
innenfor gjeldende krav og retningslinjer.

HOLDER SMOLTANLEGG RENE
– Vi retter oss nå også inn mot landbaserte
anlegg inkludert RAS. Anleggene er blitt
store, komplekse og utfordrende å holde
rene. Det skaper grobunn for bakterievekst
og H2S-utvikling som kan ta livet av
fisken. Med ozon kommer vi til. O3 er både
desinfiserende og fettløsende, forteller
daglig leder Sigmund Røeggen.
Ozonproduksjonen skjer stegvis. Først
separeres oksygen (O2) fra luft. Deretter blir
oksygen omgjort til ozon i en generator.
Ozon er både desinfiserende og fettløsende.
– Vår teknologi er gjennomprøvd. Det er en
opplevelse å se rengjøringseffekten. Selv i de
største anleggene får vi gjort helt reint mellom
hver batch, sier Røeggen.
– Vi desinfiserer ikke bare utstyr, men også
inntaksvann. Slik forhindrer vi at bakterier
forurenser allerede før produksjonen starter.
Selskapet opplever økt behov innen
rensefiskhåndtering. Fisken blir ofte sorter
og flyttet. Det skaper behov for rask og sikker
desinfisering av kar og rør, noe ozon sørger for.
BRØNN- OG PROSESSBÅTER
Ombord i brønnbåter møter Redox-teknologien
enda flere behov, og inkluderer UV-behandling

Null Listeria
OZON I RAS-ANLEGG
Hardingsmolt fikk kontroll
med vannkvaliteten med
ozon fra Redox.

Ozon sikrer bakteriefrie produksjonsf

Vi har kunnskapen og erfaringen som gjør at ozon blir
dermed bidrar til høyere overlevelse, bedre kvalitet på
biosikkerhet. Vi har utstyr og teknologi som kan instal
prosessanlegg for å oppnå optimalt resultat.

Null Listeria
Ozon sikrer bakteriefrie produksjonsforhold
Vi har kunnskapen og erfaringen som gjør at ozon blir brukt riktig og
dermed bidrar til høyere overlevelse, bedre kvalitet på fisken og større
biosikkerhet. Vi har utstyr og teknologi som kan installeres i de fleste
prosessanlegg for å oppnå optimalt resultat.

av saltvannsinntak og -utløp,
filtrering, oksygentilførsel til
vann for fisk under transport,
automatiserte vaskeanlegg
og ozon for rengjøring og
desinfisering av tanker, rørsystemer og overflater.
– Ozon er dominerende på brønnbåter også
etter at mange nye krav er innført i forhold
til vannbehandling, overvåking, styring og
sensorikk. Bløgge- og prosessbåter trenger også
høy standard mot smittespredning, sier Røeggen.
Redox ligger på Averøya, ble etablert i 2004 og
har 14 ansatte. Selskapet har mottatt AquaNors
innovasjonspris for økt biosikkerhet. Selskapet er
også en markert aktør innenfor biosikkerhet ved
industriproduksjon.

NYHET!
NULL LISTERIA:
OZONERT
IS
• Redox
Øker holdbarheten
av fersk fisk
sikrer bakteriefri
• produksjonsforhold
Alltid ren ismaskin
i
prosessanlegg med ozonbasert desinfisering og
– green future
rengjøring.
Redox har
www.redox.no
kunnskap og erfaringer
som sikrer riktig bruk av
ozon.
Industriveien 24, 6530 AVERØY

+47 71 51 52 76 / post@redox.no

– green future
ANVENDELSER OG NÆRINGER
• bekjempelse og fjerning av Listeria i prosessanlegg
• vannbehandling/desinfeksjon i:
• anlegg for settefiskproduksjon og matfiskproduksjon
• brønnbåter
• prosess-/bløggebåter

OZON I STADIG NYE OMRÅDER
• Reduksjon av NOX gasser med ozon
• beskyttelse av jordbær/planter mot muggsopp
• rensing av saltlake for ostemodning med ozon
• ozonert is for økt holdbarhet for fersk fisk og ren
ismaskin som bonus
www.redox.no

NYH

OZONE

• Øker ho

• Alltid re
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MAT- OG DRIKKEVANNSHYGIENE
PÅ DEN SIKRE SIDEN
– Det handler om å sikre liv, helse og lønnsomhet, sier daglig
leder Vegard Tennes i TosLab. Med en topp moderne maskinpark
gjør Tromsø-laboratoriet mikrobiologiske og kjemiske analyser
tilknyttet mattrygghet, vannkvalitet og hygiene.

TosLab leverer mikrobiologiske
og kjemiske analysetjenester
for å sikre mattrygghet,
vannkvalitet og hygiene.

S

elskapet ble etablert i
1998 med langsiktig
og solid, nordnorsk eierskap
med tilhørende lokal
kompetanseoppbygging og
arbeidsplasser.
– Kundene våre trenger raske
og presise prøvesvar. Da er vår
nærhet og beredskap viktig, sier
Tennes.
En ting er sikkert:
Mikroorganismer, metaller og
andre forekomster er ørsmå. Du
kan ikke med øyet se hva eller
hvilke mengder det er snakk om.
Noen forekomster kan dessuten
tilhøre samme hovedgruppe, men
ha egenskaper som gjør det viktig
å skille den ene fra den andre
– Derfor må vi ha
instrumenter, metodikk
og kompetanse for å spore
forekomster og nivået
svært presist. Vi investerer
fortløpende tungt i
instrumentpark.

Kundene er bredden av
næringsmiddelbedrifter
inkludert storkjøkken,
prosessindustri, kommunale
vannverk, skip/offshore,
oppdrett og helsevirksomheter.
– Enten det handler om
rutinemessige analyser
for å sikre situasjon under
lovpålagte nivågrenser eller en
akutt bakterieoppblomstring,
stiller vi alltid opp.
TosLab jobber også
preventivt gjennom utforming
av internkontrollsystemer
og rådgivning. Gjennom
samarbeid med et norsk og
internasjonalt nettverk av
akkrediterte laboratorier gir
selskapet utvidet kompetanse-,
service- og beredskapstilgang.

www.toslab.no
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HERFRA SENDES VERDENS BESTE SJØMAT
Sjøtransport er fremtiden
for miljøet og veksten i
sjømatproduksjon. I mai
2018 sto nytt anlegg med
dypvannskai og roro-rampe
klar for næringen i NordTrøndelag Havn Rørvik.

F

ra det nye anlegget på
Kråkøya har NTS ASA
allerede testet sjømat på kjøl til
Ijmujiden i Holland.
– Vi har etablert et effektivt
anlegg som gjør skipstransport
tidsmessig konkurransedyktig
også i forhold til trailere, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.
Sjøtransport av sjømat er viktig for å realisere vekstplanene
for sjømatnæringen. Nord-Trøndelag Havn Rørvik (NTHR)
samarbeider tett med næringen gjennom Tenketank Midt-Norge
Sjø under ledelse av Bellona. Målet er økt verdiskapning og
sysselsetting til lavest mulig kostnad for samfunn og miljø.
– Vi ligger midt i skipsleia i Midt-Norge og kan ta unna den
store volumveksten som sjømatnæringa skaper, sier Dekkerhus.
Det eksisterende kaianlegget i Rørvik vil fortsatt gi Hurtigruteanløp midt i hjertet av kystbyen.

Nytt havneanlegg på Kråkøya skiper
produkter fra havbruksnæringen effektiv
til Europa og reduserer trailertrafikk.

Sammen med Hitra Kysthavn har havna i Rørvik kapasitet til å
flytte 13.000 trailerturer fra veiene.
– Skipingen av fersk laks åpner muligheter også for andre
sjømatprodukter. Allerede har 1500 tonn lakseolje forlatt kaia vår.
Også for øvrig næringsliv åpner nye muligheter seg gjennom ruter
til Europa, sier han.
Kommunene Vikna, Nærøy og Leka står bak Kråkøy-anlegget.

www.nthr.no
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I september 2017 trådte ny
regler fra IMO (International
Maritime Organization)
om installasjon av
ballastrenseanlegg i kraft
og fra 1. januar 2020 gjelder
nye regler for svovelutslipp.
Ca. 35 000 skip over hele
verden er berørt. Goltens har
allerede utført installasjon av
over 500 anlegg verden over.

SIKRER SAMSVAR
MED NYE IMO-KRAV

for ballastrenseanlegg og svovelutslipp
OM GOLTENS
Goltens er kjent over hele verden som
et serviceselskap for industri, skip og
vannkraft som gjør jobben der andre må
melde pass. Med basis i tradisjoner som
mekanisk verksted har selskapet rundt
25 lokasjoner verden over og
ca. 1300 ansatte.
Goltens kjerneområder er overhaling av
skipsmotorer, mekanisk reparasjon og
påplassmaskinering. Påplassmaskinering
gjøres på områder som inkluderer
veivakslinger, fundamenter,
propellgjennomføringer, turbin- og
generatorakslinger for skip og kraftverk.
Goltens betjener også industrien med
mekaniske tjenester som er avgjørende
for drift og vedlikehold, inkludert
maskineringsarbeider som fresing,
dreiing og sveising.

Eksempel fra design (til venstre)
og ferdig installasjon av
ballastrenseanlegg (til høyre).

S

kip som fyller ballastvann på sine tanker
kan ha innblanding av plankton, reker,
krabber, skjell og planter. Når dette blir pumpet
ut i et helt andre havområder, kan resultatet
bli kraftig oppblomstring av uønskede arter i
et miljø hvor arten kanskje er uten naturlige
fiender. Det kan medføre økologisk katastrofe.
BETYDELIG MILJØPROBLEM
Derfor utarbeidet IMO et krav som ble vedtatt
for over ti år siden, ratifisert i 2016 og innført i
2017. US Coastguard har hatt et slikt krav lenge
og vært en viktig, internasjonal pådriver for de
viktige miljøinstallasjonene.
I 2020 trer enda en regulering fra IMO i
kraft. Reguleringen innebærer at svovelinnhold
i skipsdrivstoff må reduseres fra 3,5 til 0,5
prosent. Dette reduserer utslipp av svoveldioksid
til atmosfæren. Helse- og miljøfordelene fra
dette vil være store, særlig for befolkning ved
havn og havområder.
«Green technology» som
dette har vokst til et viktig
satsningsområde for Goltens
Oslo. Rederier opplever
miljøtiltak om bord på sine
skip som positivt, men likefullt
som en betydelig investering
uten direkte avkastning.
EFFEKTIV OG
KVALITETSSIKRET
LEVERANSE
– Dette har vi vært bevisst
lenge. Derfor har vi utviklet teknologi som skal
gjøre analysearbeidet enklere, og har dessuten
etablert kvalitetssystemer og kompetanse

for å gjennomføre operasjonene i praksis.
Gjennom oss får rederier og samarbeidspartnere
gjennomført installasjonene på en god,
effektiv og kostnadsbesparende måte, sier
administrerende direktør Finn Moe i Goltens
Oslo AS.
For å dokumentere dagens ballastsystem
og scrubber, utfører Goltens først inspeksjon
med 3D-skanning og –kartlegging om bord.
Store deler av maskinrom og pumperom blir
skannet for å finne plass til ballastrenseanlegget.
For scrubbere skannes i tillegg skorsteiner.
På grunnlag av skanningen får oppdragsgiver
installasjonsforslag. I neste omgang følger
installasjons- og produksjonstegninger
og oppdatering av klassetegninger for
installasjonen.
Basert på den godkjente dokumentasjonen
produserer Goltens deretter ferdige
rørpakker, installerer ballastrenseanlegg
eller scrubberanlegg med alle rør og
elektroinstallasjoner og/eller leder
installasjonsarbeidet.
Selskapet er «preferred installation
company» for de fleste norske og internasjonale
leverandører av ballastrenseanlegg og scrubbere.

www.goltens.no

