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• Verdens ledende leverandør av 
teknologi til fiskeoppdrett

• Sterk markedsposisjon på alle 
produktområder

• Eneste aktør med global 
tilstedeværelse

• Sterk ledelse med lang erfaring
• Vekstselskap i en globalt voksende 

industri

AKVAs merkenavn:

Kort om AKVA group



Inntekter 2008: NOK 866 mill.

Ansatte: > 500

Resirkulering: > 50 ansatte

Nøkkeltall AKVA group

www.akvagroup.com
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UNI Resirkulerings -
Systemer





Avfallsprodukter

Organisk materiale

Karbondioksid (CO2)

Nitrogenholdige 
avfallsstoffer 

Fjernes ved hjelp av

Mekanisk filter, biofilter og 
mikropartikkel filter

CO2 stripper

Biofilter og mikropartikkel  
filter



Mekanisk filtrering



Mekanisk filtrering

Første steg i vannbehandlingen
Hensikten er å skånsomt fjerne organisk

materiale som faeces, fôr og ektoparasitter

Fjerner partikler større enn 40-50 mikron
(40-50 µm) 

Perfekt dimensjonering er avgjørende for 
ytelsen til biofilteret

Sekundært mekanisk filter reduserer
vannforbruket og slamfraksjonen



UV behandling



UV behandling

Hensikten med UV behandlingen er å 

stabilisere bakteriedynamikken i systemet

UNIs konsept med delvis UV behandling
favoriserer uskadelige og nyttige bakterier
fra biofilteret

De harmløse bakteriene vil dominere i
antall og utkonkurrere patogene bakterier
hvis slike kommer inn i systemet (probiotisk
konsept)

Biofilter bakterier i karene vil bidra til
nedbryting av organsik materiale og holde
karene rene



Løftepumpe

Spesialdesignet for hvert enkelt prosjekt for å 
maksimere effektivitet og redusere
driftskostnader

Høy virkningsgrad

Lavt vedlikehold

Fokuser på driftssikkerhet!

Alltid backup på pumper!



UNI CO2 lufter

Lave og stabile CO2 konsentrasjoner er avgjørende
for fiskens velferd, vekst og fôrutnyttelse (FCR)

Konseptet med splittet vannstrøm sørger for at 
vannstrømmen over CO2 lufteren ikke påvirker
oppholdstiden i biofilteret. Dermed oppnås alltid full 
effektivitet i biofilteret

CO2-rik luft ventileres ut av bygningen. Dette igjen
gjør fjerningen av CO2 mer effektiv (mindre CO2 i luften
gjør at  CO2 diffunderer lettere fra vann til luft). 
Arbeidsmiljøet til de ansatte på anlegget blir også
betydelig forbedret!



UNI CO2 lufter



UNI CO2 lufter



Biofilter

UNIs biofilter er bygd opp av en serie kamre. Dette 
sørger for optimale betingelser for de ulike biologiske 
prosessene som finner sted i biofilteret

”Fixed fluidized” teknologien kombinerer det lave 
energiforbruket man finner i stasjonære biofilter med 
den høye effektiviteten og det lave vedlikeholdet i 
moving bed løsninger

Automatisert renseprosess gir meget lavt 
vedlikehold



Mikropartikkelfilter gir krystallklart vann!



UNI Kontrollsystemer

Skreddersydde systemer for kontroll og
automatisering

Online kontroll på alle relevante
vannkvalitetsparametre

Alarmer, SMS varsel

Backup på alle sikkerhetssystemer

Detaljert 3D tegning av ditt eget anlegg!



Hva kontrolleres?

Motorer
Pumper

Ventilering

Blåsere

UV lys

Mekaniske filtre

Varmeveksling

+++

Abiotiske faktorer
Oksygen

pH

Salinitet

Temperatur

Lys

Flow

CO2

Biotiske faktorer
Fôring

Biofilter flow

Biofilter belufting
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Driftssikkerhet

Hovedforskjellen på risiko i gjennomstrømming og
RAS er at man i RAS har bedre mulighet til å 
identifisere risiko

Risikoen kan reduseres vha reservesystemer
Nødgenerator nr 1
Nødgenerator nr 2
Nødoksygensystem
Minst dobbelt sett pumper (+ reservedeler på

lokalitet)
Minst firedobbelt sett biofiltre
Omfattende kontrollsystemer med 

vedlikeholdssystem
Serviceavtale med leverandøren = kompetente

teknikere – prevantivt vedlikehold



Driftssikkerhet

RAS gir noen ekstra muligheter... 

Lavt vannforbruk:
Fortynning av fluktuasjoner i råvannets

vannkjemi
Svært lav risiko for vannmangel
Mekanisk filtrering og desinfisering av

inntaksvann (lukket system – økt biosikkerhet)

UV behandling av prosessvann

Biofilter
Lang oppholdstid (20 min) sikrer:

Modning av vann -> avgifting av eventuelle
metaller

Økt sikkerhet mot patogener
Stabil og god vannkvalitet
Lavt innhold av organisk materiale
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Parameter Verdi Benevning

Vannforbruk (gjennomsnitt) ~ 1 m3/min

Fôrforbruk (v/ FCR = 0,9) ~ 810 tonn

Fosfor 4 050 kg

Nitrogen 34 450 kg

Nøkkeltall miljøpåvirkning (900 tonn produksjon)



80 % redusert energiforbruk

 De siste 10 årene er energi-
behovet redusert med 80%

 Mindre enn 2 kW per kg 
fisk

 Hva brukes i 
gjennomstrømming?
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Parameter Verdi Benevning

Ammoniakk (NH3) < 0,01 mg/ L (NH3 -N)

Nitrat (NO3
-) <70 mg/ L (NO3

- -N)

Nitritt (NO2
-) 0 - 0,5 mg/ L (NO2

- -N)

pH 7.1 - 7.2

Temperatur 12 – 16 °C

Karbondioksid < 12 mg/ L

Normal garantert vannkvalitet:



Fiskehelse

Kontroll over miljøet

Kontrollert og stabil vannkvalitet forbedrer fiskens 
velferd

Forbedret kontroll med patogener
Redusert stress 
Bedre fôrutnyttelse
Forbedret vekst
Lavere dødelighet
Fravær av uheldige fluktuasjoner i vannkjemi
Mer homogen størrelse -> mindre intraspesifikk

konkurranse og aggresjon

Kontrollsystemer:
Høy grad av overvåking og datalogging 
Repeterbarhet – enklere å forbedre driftsforhold



Fiskehelse

Logistikk

Anlegget kan plasseres der logistikken er god
Kortere og enklere transport til lokalitet?

Leveringstidspunkt forutsigbart
Brønnbåt bestilles i god tid
Sjøanleggene klargjøres i god tid
Folkene er på plass…
Unngå leveranse av ufullstedig smoltifisert fisk eller 

desmoltifisert fisk pga forandringer i tidsplan!

Bedre prestasjon i sjøvann:
Bedre smoltkvalitet
Lavere dødelighet i sjø
Bedre sykdomsresistens
Bedre vekst i sjø
Dokumentert både i Chile og i Norge



Takk for oppmerksomheten



Appendix......



Bedre smoltkvalitet

 Full kontroll over 
produksjonsmiljøet sikrer fiskens 
velferd

 Bedre smoltkvalitet

 Lavere dødelighet i sjø

 Bedre sykdomsresistens

 Bedre vekst i sjø

Dokumentert gjennom resultater 
både i Norge og i Chile.

Klipp fra Norsk Fiskeoppdrett
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Viktigheten av pH

Karbondioksid (CO2) kan luftes direkte 
ut av vannet – bikarbonat (HCO3

-) kan 
ikke

Når pH er høy vil en mindre andel av 
den produserte CO2 være mulig å fjerne 
– krever meget effektiv CO2 stripper

pH 6

Karbondioksid

Bikarbonat

pH 7

Karbondioksid

Bikarbonat



Fisken produserer

7 mg CO2/L 

(+ 3 mg bikarbonat)

Konsentrasjon i utløp

14 mg CO2/L

Fjerning i CO2 lufter

7 mg CO2/L

(+3 mg bikarbonat)

Konsentrasjon i innløp

7 mg CO2/L

Fisken produserer
10 mg CO2 /L

Skiftende karmiljø:
7 – 14 mg CO2

pH 6

Karbondioksid

Bikarbonat



Fisken produserer

2 mg CO2/L 

(+ 8 mg bikarbonat)

Konsentrasjon i utløp

9 mg CO2/L

Fjerning i CO2 lufter

2 mg CO2/L

(+8 mg bikarbonat)

Konsentrasjon i innløp

7 mg CO2/L
Stabilt karmiljø

7 – 9 mg CO2

Fisken produserer
10 mg CO2 /L

pH 7

Karbondioksid

Bikarbonat



Viktigheten av pH

Optimal pH for nitrifisering:~7,5



Hvorfor resirkulere?

Tilgjengelighet av vann
Anlegget kan plasseres der logistikken er

optimal i stedet for der det finnes en egnet
vannkilde

Reduserte produksjonskostnader
Den biologiske sikkerheten i et lukket system 

muliggjør produksjon med høye tettheter, lavere
dødelighet og flere batcher. 


