
RISIKOMATRISE OG BEREDSKAP VED PLANLAGT DRIFT ANLEGG FOR LANDBASERT ANLEGG FOR 
PRODUKSJON AV POSTSMOLT - VIKINGBASE  
 
 

Note 1: Kontinuerlig overvåking og regulering mot en ønsket verdi. Alarmsignal gis ved uønsket avvik. 

Note 2: Kontinuerlig overvåking. Alarmsignal gis ved uønsket avvik. 

RISIKOTYPE 
 

RISIKO- 
OMRÅDE 

TILTAK RISIKO 
BEGRENSNING 

KONTROLL OG 
OVERVÅKINGSRUTINER 

KRAV SPEC 
 

UTFØRELSE TILTAK  
V/AVVIK ELLER SVIKT 

SMITTE VIA 
BIOLOGISK 
MATRIALE 

Mottak 
smolt 

Lukket bil/båt 
 

*Pre-screening smolt 
*Fiskehelse status 
rapport leverandør  

*0 virus 
*0 parasitter 
*Vaksinert 
og PD testet 
i.h.t forskrift  

*Patogen 
*Analyse 
*Smolt-
leverandør 

 
1) Stopp mottak 

VANNBOREN 
SMITTE (INNTAK) 

Inntaksvann Pre-filtrering 
 
-UV1-råvann  
 
-Ukentlig test- 
program 
vannkval. 
 
-UV2-
spedevann til 
RAS 

-Filterduker 
 
-UV1:  auto-logg UV-
dose m/respons 
*Krav spec lampeskift 
iht manualer (pr 5000 
timer) 
 
-Vaskeprogram UV 
-UV2: auto-logg UV-
dose (som for UV1) 

*10 micron 
 
*45 mJ/cm2 
 
 
 
 
 
*200 mJ/cm2 

Operatør 
 
 

1) Stopp fôring 
2) Stopp i spede- 
vannstilførsel 
(magnetventilstyring) 
3) Skift UV-lamper 
4) CFU tester før og 
etter UV 
4) Vurder økning av 
sirkulasjonsgrad (RAS 
loop) 

KONTAMINERING 
AV BIOFILTER 
 

Inntaksvann 
 
 
Sirkulasjons
vann 

-Dobbel UV- 
behandling 
 
-Ozonering 

*Ref. dose krav spec 
 
 
*Ozon tilsatt protein 
skimmer 
 
*ORP dose/respons 
auto-logg av ozon 
tilsetning (redox) 

 
 
 
 
 
 
ORP ≤ 400 mV 

Operatør 1) Reduser fôring 
2) Økning av 
spedevannstilførsel 
3) Tilsetning av valgt 
kjemikalieblanding 
(formalin, pyceze oa) 
tilsatt ett kar pr dag  
4) Vurder ferskvanns-
tilsetning (langsiktig 
behandlingsstrategi) 

FISKEVELFERD Vannmiljø 
produksjons
-kar 

Overvåking og 
styring av 
vannkvalitets-
parametre 
-sensorsystem 
-autologg  
 

-Oksygen (note 1, 4) 
-CO2 (note 2) 
-TGP(Nitrogen)(note 2) 
-pH (note 1) 
-Temperatur (note 1) 
-Salinitet (note 1) 
-Ammoniakk (TAN)  
(note 3) 
-Nitritt (Note 3) 
-Nitrat  (note 3) 

>85% sat. 
<15 mg/L 
< 100 % 
7,5-8,2 
10-14 C 
28-33 ppt 
< 1,5 mg/l 
 
< 0,1 mg/l 
< 100 mg/l 

Operatør 1)Juster dose/ 
responsnivå  
2)Juster 
spedevannstilførsel 
(magnetventil) 
3)Juster fôringsnivå 

 Fisketetthet 
Produksjons
-kar 

Dimensjonering
skriterier på 
biofilter, CO2 
lufting og 
utskiftningsgrad 
(RAS 
sirkulasjon) 

-Registrert biomasse 
 
-Registrert daglig 
utfôring 
 
-Vannutskiftning i kar 
 
-Auto-logg spedevann 
 
 

Tetthet 80-90 
kg/m3 (i.h.t.  
dimensj.krav 
RAS anlegg) 
 
Utfôringslogg 
 
Fôrmengde ≤   
biofilter og Co2 
luftingskrav 

Operatør 
 
Logistikkplan 
m/gj.snitt 
tetthetskrav  
≤90 kg/m3  
 
Grenseverdier 
vannkjemi 

1) Øke tilførsel av 
spedevann  
2) Juster RAS-
sirkulasjon 
3) Vurder fôrmengder 
4) Vurder stoppunkt 
for utfôringsmengder 

 Teknisk 
svikt  
Strømstans 

-Nødstrøms-
aggregat 
-Overvåkning 
vannparametre 
-Nødoksygen fra 
egen linje 
 

-Monitoring via Scada 
system. 
-Batteri back-up 

Aggregat 
kapasitet. 
 
Scada* med 
autoregulering 
av nødoksygen 
  

Operatør 1) Alarm v/teknisk 
svikt 
2) Vaktordning (24/7) 
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Note 3: Regelmessig prøvetaking, daglig eller ukentlig. 

Note 4: Det er en O2-sensor i hver fisketank, og O2-tilførselen reguleres automatisk i normal drift ut 

fra O2-nivået i den enkelte tank. Hvis O2-nivået i tanken blir for lavt, vil O2 bli injisert direkte i bunnen 

av fisketanken gjennom et eget nødoksygeneringssystem som også fordeler O2 i tanken. Mengde O2 

som blir injisert ved nød, kan justeres manuelt.  

 

 

 


