Når samspillet
er godt...
NORSK
SPESIALKOMPETANSE
INNEN SETTEFISKANLEGG
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...kan du få til
fantastiske ting.

Lerøy Sjøtroll er et godt eksempel
på samspillet mellom kunden,
Krüger Kaldnes og Total Betong.
Gjennomføringskraften er vår
styrke. I en prosess der samarbeid
mellom tre likestilte aktører står i
sentrum, blir resultatet fantastiske
ting. Som Lerøy Sjøtroll på Fitjar. Et
av verdens største settefiskanlegg.
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Lerøy Sjøtroll
Interiør fra kontorbygget

På anlegget er det 10 RAS-anlegg for
startfôring, påvekst, presmolt, smolt og
postsmolt, alt levert av Krüger Kaldnes.
Totalt skal det produseres 12,5 millioner
smolt i året.
Anlegget ble tatt i bruk trinnvis, avdeling
for avdeling i takt med fiskens 60-dager
syklus. Etter komplett prosjektering og
levering av bygg og prosessanlegg, ble
første avdeling tatt i bruk i mai 2018 og
hele anlegget overlevert i august 2019.

Lokalisering: Fitjar i Sunnhordland
Byggherre: Lerøy Vest AS og Sjøtroll
Havbruk AS
På Fitjar i Sunnhordland er et av verdens
største landbaserte settefiskanlegg bygd.
Byggherrer er søsterselskapene Lerøy
Vest og Sjøtroll Havbruk. Anlegget er
selskapenes hovedanlegg for produksjon av
laksesmolt.
Bygget har en grunnflate på 14.000 kvm
og totalt bygningsareal er på 18.000 kvm.
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FAKTA
Kapasitet
4.700 tonn/år
Maksimum foring
21.600 kg/dag

tekst

Produksjonsplan
5,5 mill. 160 g smolt
7,0 mill. 500 g post smolt

Prosessleveranse:
•
Engineering, mekanisk, prosess og
elektro
•
Inntaksrensing
•
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
•
Død-fisk håndtering
•
Slamanlegg
•
Fôranlegg
•
Komplett prosessrørpakke
•
Lysstyring
•
Komplett elektroautomasjon
presentert i et SCADA system VA
Operatør
•
FDV vedlikeholdssystem i MimerVA
•
Kameraovervåkning
•
Membrananlegg
•
Kalkanlegg for pH justering
•
AOT
•
Energianlegg
•
Pumpestasjon for sjøvann
•
Byggleveranse: Komplett

2 klekkerier og
10 resirkuleringsanlegg

Klekkeriet
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NINA MØGSTER
Daglig leder, Lerøy Sjøtroll
Lunt beliggende ved
Hellandsfjorden nær Fitjar
i Sunnhordland er et av
verdens største landbaserte
settefiskanlegg i ferd med å vokse
fram. I naturskjønne omgivelser
skal 12,5 millioner smolt hvert år
klekkes og leveres til markedet.
Nina Møgster har fulgt
byggeprosessen tett. De første
årene som økonomiansvarlig i
Lerøy Sjøtroll, siden september
2018 som daglig leder
for selskapet. Nå går det
store byggeprosjektet mot
ferdigstillelse.
Siden anlegget er blitt tatt i bruk
trinnvis etter hvert som det ble
bygget, har det vært lite å gå på i
forhold til framdriften. Dette var
krevende, men har gått bra ifølge
Møgster: - Til tider har det nok
vært noe etterslep, men sterk vilje
til å løse utfordringene og stor
innsats på byggeplass har gjort
at prosjektet ser ut til å holde
framdriftsplanen.
Møgster trekker fram
samspillsfasen som avgjørende for
hvordan prosjektet ble løst: - Vi
har svært høye krav til biosikkerhet
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og vannkvalitet. Vi legger også
stor vekt på at det framtidige
arbeidsmiljøet ved anlegget skal bli
optimalt. Samtidig skal det være et
effektivt anlegg å drifte. Sammen
med høye HMS-krav var dette
noen av våre viktigste innspill til
totalentreprenør i samspillsfasen,
sier hun. Gjennom god dialog
ble kvaliteten på prosjektet
tilfredsstillende for Lerøy Sjøtroll.
Totalentreprise
At prosjektet er en totalentreprise
har også vært viktig for Lerøy
Sjøtroll. – Vi slipper å forholde oss
til en mengde leverandører. Alt
ansvar ligger hos totalentreprenør,
og det gjør dialog og samarbeid
mye enklere for oss som kunde.
Den totale opplevelsen av
Krüger Kaldnes og TotalBetong
er at det er en løsningsorientert
samarbeidspartner: - Det er flinke
folk. De er lyttende og strekker
seg langt for å holde framdriften.
Den gode tonen det har vært på
byggeplass reflekterer et positivt
samarbeidsklima, og bidrar til at
store, kompliserte prosjekter som
dette kan bli vellykket, sier Nina
Møgster.
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Osland Settefisk
Osland Settefisk er en del
av Osland Havbruk AS,
som er et av landets eldste
fiskeoppdrettsselskap.
Selskapet er lokaleid av
tredje generasjon Osland.
Hovedkontor ligger i Bjordal i
Høyanger kommune sin del av
Sognefjorden.
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Total Betong/ Krüger Kaldnes
bygger nytt settefiskanlegg
for Osland Settefisk. Anlegget
er på 2.600 kvm. Det vil
inneholde seks kar og RAS som
støpes i betong. Resten av
bygningskroppen er i stålpanel.
Byggetid er 15 måneder.
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Osland Settefisk

avd. Sørebø

Tekniske data:
Komplett løsning der Total Betong leverer byggene og Krüger Kaldnes er totalleverandør
av prosessen til det nye settefiskanlegget. Anlegget består av:
•
•
•
•
•
•
•

Engineering, mekanisk, prosess og
elektro
Inntaksrensing
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
Død-fisk håndtering
Slamoppsamling
Fôrløsning
Komplett prosessrørpakke

•
•
•

Lysstyring
Komplett elektroautomasjon
presentert i et SCADA system VA
Operatør
FDV vedlikeholdsystem i MimerVA

FAKTA
Kapasitet/løyve
1.000 tonn/år
Maksimum foring i RAS
6.200 kg/dag

KJETIL RØRTVEIT
daglig leder,
Osland Settefisk
Samarbeidet med Total
Betong og Krüger
Kaldnes har vært ryddig
og profesjonelt, preget
av klare linjer. I samspillprosessen hadde vi
som kunde mange ideer og meninger, og vi
ble i høyeste grad lyttet til.
Vi har samarbeidet med Krüger Kaldnes
før, og var trygge på at det ville gå greit.
Erfaringen med Total Betong er at de på
mange måter er like oss selv. De kan snu
seg fort rundt og er svært handlekraftige.
Med en samarbeidspartner som har flere
tilsvarende prosjekter å referere til, fikk vi
anledning til å reise rundt og se på noen
av disse. Vi lærte, fikk inspirasjon, og
fikk bekreftet at Total Betong og Krüger
Kaldnes er gode samarbeidspartnere.
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ODDGEIR LERBREKK
prosjektleder,
Total Betong
Største utfordring med dette
prosjektet er beliggenheten.
Anlegget ligger langt inne
i en trang fjord, med smale
veier som tidvis har vært stengt på grunn av
ras og veiarbeid. Dette har likevel ikke påvirket
framdriften på annet vis enn at Total Betong
har måttet snu seg rundt og tilpasse framdrift
til fremkommeligheten. Vi har hatt god
kommunikasjon med Statens Vegvesen om når
vegen skal stenges.

Produksjonsplan
5,0 mill. 150 g smolt eller
2,5 mill. 300 g smolt
1 klekkeri,
4 resirkuleringsanlegg og
1 gjennomstrømingsanlegg

Største utfordring med
tekst
prosjektet
er beliggenheten.

I et kreativt samspill med kunde og Krüger
Kaldnes har vi utviklet en ny løsning som vil bli
brukt også i framtidige prosjekt. Det gjelder en
inspeksjonsluke som har flere bruksområder.
Under byggingen blir den brukt som tilkomst.
Bruk av stiger i betongkar er alltid forbundet
med en viss risiko, så dette er god HMS. Når
anlegget er ferdig, har man god tilkomst for
inspeksjon av karene.
Anlegget under bygging

Daglig leder i
Osland Settefisk
tester ut HMS-/
inspeksjonsluken
fra Totalbetong.
Luken er under
patentbehandling.

Vellykket
samarbeid

VÅRE
KUNDER

Samspillsfasen
Vår kompetanse og erfaring med helheten i
et settefiskanlegg, gjør oss til profesjonelle og
erfarne samarbeidspartnerne for våre kunder når
det kommer til bygging av settefiskanlegg.

KRÜGER
KALDNES

TOTAL
BETONG

Tidlig involvering
Den beste verdien får våre kunder når vi blir involvert
tidlig i prosessen. Da får vi full utnyttelse av vår kunnskap og
evne til å tilpasse design av anlegget, både til de stedlige forhold
som vann, strøm og areal tilgjengelig, men også til kundenes egne
ønsker og visjoner.
Prosessen fortsetter med en samspillsfase, hvor vi i detalj
gjennomgår alle leveranser og plasseringen av de forskjellige
funksjonene. Vi tegner
fortløpende om på
ønskede endringer i
3D modellen, og kan
gi kundene en rundtur
i anlegget ved bruk av
VR briller for en bedre
forståelse før bygging.
Gjennom god dialog og
samspill med våre kunder
finner vi de optimale
løsningene sammen.

Fra samspillsfasen under
utviklingen av Salten Aquas
nye anlegg.
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Salten Smolt
Salten Smolt ble stiftet i 2000 og
produserer, markedsfører og selger smolt
fra to anlegg:
•
Rognan i Vik i Saltdal som klekker og
produserer 4-4,5 mill. yngel opp til
5-10 gram størrelse.
•
Breivik i Bodø kommune, et moderne
settefiskanlegg tatt i bruk høsten 2001
Oppgraderer til RAS-anlegg
Salten Smolt ønsker en modernisering
og oppgradering av det 20 år gamle
gjennomstrømningsanlegget i Breivik.
Målet er å doble produksjonen til 8-10 mill.
yngel. Ved hjelp av moderne RAS-teknologi
skal forbruket av vann optimaliseres.
Det nye anlegget i Breivik blir på 10.000
kvm, med en grunnflate på 7.000 kvm.

Spiller hverandre gode
Salten Smolt har vært gjennom en grundig
kartleggingsfase sammen med Total
Betong og Krüger Kaldnes. Befaringer på
eksisterende anlegg og møter der ønsker
og behov blir gjennomgått gir trygghet for
en felles forståelse for det nye anlegget.
Daglig leder Børge Andreassen i Salten
Smolt: -Det har vært en behagelig og
trygg samarbeidsform. Alle de tre partene
har satt mye ressurser på prosjektet i
samspillsfasen. For oss er dette en stor
og viktig investering. I prosessen vi har
vært gjennom er kritiske punkter grundig
gjennomarbeidet.
Å gå fra gjennomstrømningsanlegg til
resirkulering er nytt for oss i Salten Smolt,
og vi har lært mye. Vi opplever at våre
ønsker og behov er blitt forstått. Samtidig
bidrar vi med kunnskap og erfaring som
gjør at alle parter lærer av hverandre. Vi har
kommet med innspill og viktige momenter
– det handler om å spille hverandre gode.
Det har vært en tett og god oppfølging,
både fra Krüger Kaldnes og Total Betong.
Når vi nå går videre med prosjekteringsfasen er vi trygge på hva vi får. Det gode
grunnlaget gir forutsigbarhet i prosjektet.

Fra venstre: produksjonsmedarbeider Kjell Inge
Lebesby i Salten Smolt, daglig leder Børge
Andreassen i Salten Smolt, styreleder Geir
Weneberg i Salten Aqua og styremedlem Morten
Lorentzen i Salten Aqua
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Nybygg for Salten Smolt med administrasjonsbygg, produksjonsbygg og sosialrom/kantine.
Arkitekt: UNO design & arkitektur

-Salten Smolt er en tydelig samarbeidspartner. De er
opptatt av høy kvalitet. De har den høyeste sertifiseringen
innen sin bransje, og den er de opptatt av å beholde.

PER IVAR FOSHAUG
prosjektleder, Krüger Kaldnes
JAN ARVID JOHANSEN
markedssjef/regionssjef nord,
Total Betong

Krüger Kaldnes og Total Betong sin oppgave ble derfor å
designe et anlegg som ivaretar sertifiseringen. Samtidig
legger Salten Smolt stor vekt på et godt arbeidsmiljø
for sine ansatte, noe som reflekteres i løsningene i
totalentreprisen. De er også opptatt av HMS og har bestemt
seg for å installere HMS- /inspeksjonsluken i alle kar.
Salten Smolt er en svært kunnskapsrik kunde, men når
de nå skal over fra gjennomstrømningsløsning til RASløsning, er det mye som er nytt for dem. De legger ingen
begrensninger for kreativitet i våre tekniske løsninger.
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Suksess er ingen
tilfeldighet
Prosjektutvikling handler om samspill. Kunden har et behov og en visjon. Enten
det er et helt nytt anlegg eller en oppgradering av et eksisterende bygg er det
Krüger Kaldnes og Total Betong sin oppgave å lytte og forstå. Fra første møte.
Der og da starter samspillet.

BEFARING OG
KARTLEGGING

KONTAKT

OVERORDNET LØSNING,
PRIS OG
FRAMDRIFTSPLAN

INTENSJONSAVTALE

Etter en samspillsfase med god dialog for å
avdekke visjon, ønsker og behov, presenteres
grovskisse på en overordnet løsning.
Denne danner grunnlag for budsjettpris
og framdriftsplan. Når vi har blitt enige
om budsjettpris og løsning, inngår vi
intensjonsavtale.
Når intensjonsavtale er inngått, går vi inn i
utviklingsfasen. Nå skal prosjektet skreddersys
og prosjekteres. Alt i et kreativt og godt
samspill mellom kunde, Krüger Kaldnes og
Total Betong.
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UTVIKLINGSFASE
LØSNING
KONTRAKT

Vi går gjennom alle leveranser. Fag for
fag, rom for rom. Vi finner de beste
prosessløsningene og den beste
plasseringen av utstyr. Driften og
logistikken skal være optimal når anlegget
tas i bruk. Utviklingsfasen avsluttes med
tilbudsdokumentasjon og prises som
totalentreprise. Om nødvendig justeres
tilbudet til ønsket nivå, avtale forhandles
fram og kontrakt inngås.

BYGGING

OPPFØLGING

OVERLEVERING

Den spennende byggefasen
Når byggingen starter, er det dyktige håndverkere
og erfarne prosjekt- og byggeledere som sørger
for at framdriftsplanen holdes. Vi er stolte av faget
vårt, og deler kundens interesse for å få et best
mulig prosjekt. Trygghet og HMS er en selvfølge,
og satt i system.
Overlevering skjer til avtalt tid.
Gjennom grundige oppfølgingsrutiner følger vi
kunden og prosjektet etter overleveringen. Vi tilbyr
også serviceavtale for å opprettholde stabil drift.

Modell av settefiskanlegget Sjøtroll
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Kaldnes® RAS
Resirkuleringsanlegg
Siden Kruger Kaldnes debuterte på messen AquaNor
i 2011, har vår egenutviklede Kaldnes® RAS –
som gjenbruker og regulerer produksjonsvannet i
smoltproduksjon - blitt et teknologisk eventyr.
Ikke bare i det norske markedet, men også globalt, er
Krüger Kaldnes etablert som en ledende leverandør. I
dag bygger vi, i samarbeid med våre kunder, anlegg
i en størrelse vi knapt kunne drømme om. Vi har i
denne tiden utviklet rasjonelle Turnkey-løsninger, og
tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere på slike og
andre typer anlegg, har vært og er svært gode.
Kaldnes®MBBR
Vår patenterte Kaldnes®Moving Bed (Kaldnes®MBBR)
er den biologiske motoren i våre resirkuleringsanlegg.
Prosessen er benyttet i et stort antall oppdrettsanlegg
over hele verden, og er i dag den ledende biologiske
rensemetoden for bruk i resirkuleringsanlegg.
Kaldnes®Moving Bed kjennetegnes ved at det er en
svært kompakt, kontinuerlig prosess med høy hydraulisk
kapasitet og lavt energiforbruk.
Hydrotech trommelfilter
Fôrrester, fekalier fra fisk og overskuddsbiomasse fra
Kaldnes®Moving Bed prosessen fjernes effektivt ved
bruk av Hydrotech trommelfiltre, en annen velkjent
teknologi fra Veolia Water. Hydrotech trommelfiltre har
høy hydraulisk kapasitet, er enkle i drift og leverer stabile
renseresultater. Typiske lysåpninger for filterduken er
fra 40-90 чm i resirkuleringsanlegg, mens lysåpning
ned til 10 чm kan leveres for inntaksrensing eller
sidestrømsanlegg.
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Det tekniske anlegget

DRIFTSKONTROLL
DRIFTSKONTROLL

Prosessovervåking
og kontroll
Prosessovervåking
og kontroll

Recirculating Aquaculture System.
Produksjonsavkastning, biosikkerhet og
fleksibilitet i driften er Krüger Kaldnes
hovedfokus ved utforming av RAS-anlegg.
For å levere sikre, bærekraftige
og miljøansvarlige løsninger, jobber
Krüger Kaldnes tett med klienten
gjennom hele prosjektets varighet.

O2
O2
PARTIKKELFJERNING
PARTIKKELFJERNING

BIOLOGISK RENSING
BIOLOGISK RENSING

GASSAVDRIVING
GASSAVDRIVING

PUMPING
PUMPING

BLÅSEMASKIN

FISKEKAR
FISKEKAR

BLÅSEMASKIN

HYDROTECH
HYDROTECH

MBBR

MBBR

SLAMBEHANDLING
SLAMBEHANDLING

NEDBRYTNING AV
ORGANISK MATERIALE
NEDBRYTNING AV
ORGANISK MATERIALE

MBBR

MBBR

NEDBRYTNING AV
AMMONIUM
NEDBRYTNING AV
AMMONIUM

CO2 OG N2
REDUKSJON
CO2 OG N2
REDUKSJON

ENERGIANLEGG
ENERGIANLEGG
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Norges ledende
entreprenør i
vannbransjen
Som en del av “Veolia Water Technologies” kan
vi tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende
vannteknologier og produkter.
Our mission:
Resourcing the world

Krüger Kaldnes AS er et internasjonalt
orientert, norsk selskap som leverer totale
løsninger for avløpsrensing, vannbehandling,
slambehandling, rehabilitering og service
til kommuner og industri i Norge. Selskapet
tilbyr løsninger i alle ledd i vannmarkedet,
fra engineering til nøkkelferdige
installasjoner.
Selskapet er mest kjent for
Kaldnes®MBBR-prosess, som er
markedsledende i verden og imøtekommer
EUs krav til tertiærrensing. Kjente
teknologier i oppdrettsnæringen er
Kaldnes®RAS (Recirculating Aquaculture
System), som omfatter blant annet
partikkelseparasjon med Hydrotech
trommelfiltre og biologisk rensing med
Kaldnes®MBBR.
Krüger Kaldnes løsninger kjennetegnes som
svært kompakte, har lave driftskostnader
og er tilpasset kundenes individuelle behov.
Krüger Kaldnes har en omfattende
serviceavdeling med egne service-biler
som betjener vann- og avløpsanlegg i hele
Norge.

Osland II

Lerøy Sjøtroll Kjærelva

Bærekraft
En effektiv ressursutnyttelse og bærekraft
er mål for mange bedrifter. Krüger Kaldnes
og Veolia Water Technologies (VWT) har
forpliktet seg til å være ledende i å tilby
våre kunder bærekraftige løsninger.
Vi tilbyr våre kunder prosesser som
kombinerer ressurseffektiv teknologi for å
forbedre drift, kutte kostnader, redusere
avhengighet av begrensede ressurser, samt
en mulighet til å møte gjeldende samt
forventede rammebetingelser.
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Jobbene våre gir stadig nye og spennende
utfordringer.

Det liker vi!

Total Betong
er der du er!
Total Betong er en nasjonal totalentreprenør med
spisskompetanse på utvikling og bygging av
settefiskanlegg langs kysten av Norge. I tillegg
utvikler og bygger vi alle typer næringsbygg. På
referanselisten vår finnes prosessbygg, industribygg,
kontorbygg, butikker og boligblokker, gjerne i
kombinasjon med næring.
Visjon:
Vi skal bygge sterke relasjoner, nye muligheter og
varig stolthet.
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Utfordringer stiller krav til oss som fagfolk,
og en god dag på jobb er en dag der vi har
løst utfordringer på en god måte samtidig
som vi har holdt framdriften i prosjektet.
Fokus på helse, miljø og sikkerhet er høyt
hos oss. Vi vil at alle skal ha en trygg og
god arbeidsplass. Målet er null skader.
Vi jobber systematisk og har digitalisert
oppgavene som gir oss en effektiv
og kontinuerlig forbedring. Et godt
eksempel her er HMS-/inspeksjonsluken i
settefiskanlegg.

Kolumbus nye bussdepot på Raglamyr, Haugesund

Med et daglig fokus på visjonen vår bygger
vi sterke relasjoner som vi ønsker skal holde
over tid. Vi stiller krav til oss selv om å være
ryddige, oppmerksomme, utradisjonelle
og mulighetsorienterte, og tar godt vare
på medarbeidere, samarbeidspartnere og
kunder.
Vi skaper nye muligheter ved å være
i forkant ved bruk av ny teknologi og
utfordre tradisjonelle løsninger.
Varig stolthet skaper vi ved å levere
skikkelig arbeid med gjennomført
kvalitet. Kunder, medarbeidere og
samarbeidspartnere skal være stolte av
prosjektet. Ikke bare ved overleveringen
- men i lang tid.

Ny bilbutikk for Bilpaviljongen på Sola
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Jobbene våre gir stadig nye og spennende
utfordringer.

Det liker vi!

HMS-, arbeidsog inspeksjonsluke
i fiskekar
Luken gir lett tilgang inn i fiskekarene.
Det reduserer bruken av høye stiger og
dermed risikoen for fallulykker.

Utfordringer stiller krav til oss som fagfolk,
og en god dag på jobb er en dag der vi har
løst utfordringer på en god måte samtidig
som vi har holdt framdriften i prosjektet.
Fokus på helse, miljø og sikkerhet er høyt
hos oss. Vi vil at alle skal ha en trygg og
god arbeidsplass. Målet er null skader.
Vi jobber systematisk og har digitalisert
oppgavene som gir oss en effektiv
og kontinuerlig forbedring. Et godt
eksempel her er HMS-/inspeksjonsluken i
settefiskanlegg.
Med et daglig fokus på visjonen vår bygger
vi sterke relasjoner som vi ønsker skal holde
over tid. Vi stiller krav til oss selv om å være
ryddige, oppmerksomme, utradisjonelle
og mulighetsorienterte, og tar godt vare
på medarbeidere, samarbeidspartnere og
kunder.
Vi skaper nye muligheter ved å være
i forkant ved bruk av ny teknologi og
utfordre tradisjonelle løsninger.
Varig stolthet skaper vi ved å levere
skikkelig arbeid med gjennomført
kvalitet. Kunder, medarbeidere og
samarbeidspartnere skal være stolte av
prosjektet. Ikke bare ved overleveringen
- men i lang tid.

Patentert HMS-/inspeksjonsluke for sikker
ferdsel inn og ut av fiskekar.
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skarp.no

Norsk kvalitet
og kompetanse

BODØ
Avdelingskontor
Total Betong
Jan Arvid Johansen
+47 915 46 813

Totalbetong og Krüger Kaldnes har
laget fantastiske ting siden 2014
Se våre hjemmesider for mer
informasjon og referanser
totalbetong.no
krugerkaldnes.no

DRAMMEN

Avdelingskontor
Krüger Kaldnes

SANDEFJORD
Hovedkontor Krüger Kaldnes
+47 916 08 000

BRYNE
Hovedkontor Total Betong
Olav Bang Haagensen
+47 915 46 813
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