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Flåtener designetfor lagringog ut doseringavfiskefôr, type pellets,til flytende merdanleggfor laks.
Det er planlagtfor 10 stk. siloer for lagringav fiskefôr, med en total lagringskapasiteti tanker på ca.
1100m3. Siloeneer tilkoblet et utmatingsanleggsom transportererfôret ut til merdanlegget.Siloene
og transportsystemeter designetfor skånsombehandlingav fiskeforet,samt optimal
utmatingsfrekvens.
Flåtener designetmed ett maskinrom,utstyrt med generator(er)tilpassetflåtenskraftbehov.
Gjeldendekrav fra myndigheterog industristandarderinnenfor området er lagt til grunn som et
minimum kriterier, samt i tillegg at flåtens konstruksjonmed dekkog overbygninger designetfor å
oppnå best mulig arbeidsareal,ivareta mannskapetshelse-og sikkerhetbådeved entring og
opphold,samt godeforhold forøvrig med tanke på støy,vibrasjon,lys, arbeidsstillinger,adkomst,
servicevennlighet,operasjonsvennlighet,
og velvære.
Enromsligbroløsninger designetog plassertpå øverstedekk med vindusflaterfor å oppnå best
mulig oversiktover anleggetog ivareta arbeidsmiljøfor operatør.
For driftsformålet er flåten blant annet utrustet med:
• Maskinrom
• Lasterom
• Silorom
• Lagerrom
• Veterinærrom
• Kjemikalierom
• Garderobe,ren og skitten
• Lugarerfor mannskap
• Dekkslager
• Oppholdsromm/kjøkken
• Tekniskrom
• Kontrollrom
• Treningsrom
Flåtener arrangertmed innredningav høy standard,med 4 stk. En-mannslugarermed bad.
I tillegg er det lagt til grunn de høyestekrav til miljø med tanke på lekkasjer/utslipp,oppsamling,
brann/varsling,overvåkning,driftssikkerhet,energiforbruk,etc. ved valg av utstyr og løsninger.
Hoveddimensjonerer;
Lengetotalt ca. 49,20m
Breddeca. 12,00m
Dybdetil hoveddekkca. 5,00 m
Max. Dypgang(SommerWL)ca. 3,20 m
Kapasiteterom bord er;

Kapasiteter

Siloerfor fiskefôr
Ensilasje
Kverntankfor dødfisk
Brennolje

1120m3
100 m3
10 m3
30 m3

Merknader

Vannballast
Ferskvann
Arbeidsdekk,akter
Lasteromunder dekk,akter
Lagerromunder dekk,forut

780 m3
15 m3
120 m2
180 m2
100 m2

Inkl. lagerog veterinær

Flåtensstruktur er designetfor operasjoni farvannmed strømforholdlik Vc = 2.0 m/s og med
signifikantbølgehøydepå Hs 6.5 m.
Flåtenskaloppfylle relevant nasjonaltregelverk,NS9415:2009,
og sertifiseresi henholdtil dette.
Trim og stabilitet i henholdtil NS9415:2009med hensyntil skadestabilitet.Flåtenblir verifisert mot
de påkrevdelastkondisjonene.
Flåtenskaldesignesfor å opererei farvannhvor isingkan oppstå.
Fendereav D-type/ dumperdekkskalbenyttes.
8 stk. rør for ankerkjetting.Hvert rør dimensjoneresfor å holde 1 stk. ankerkjetting. Utgangav
rørene skalformes som en trompet for å redusereknekki kjettingen.Hvert rør og omliggende
struktur skaldimensjoneresiht. miljødatafor gitte lokasjon.
Utvendigrekkverkblir arrangertsom vist på GAtegning.Rekkverketsstandardog høydeblir utført
etter normal skipsbyggingsstandard.
Komplett forsystemav arrangeresfor utfôring av fiskefôr til merdanlegg.Forsystembasert på vann
som transportmedium.
Systemetskalbeståav kverntanksamt to lagertankerfor oppbevaringav ensilasje.Pumperog rør
arrangeresfor sirkulasjonog transport mellom tankene.
Mulighet for enkel og sikkerprøvetakningav ensilasjearrangeresved kverntankog ved lagertanker.
Det skalarrangereslåsbartlagerfor 2 stk. syretankerá 1000L.Avrenningfra låsbartlagerarrangeres
ned til ensilasjetank.
Syrepumpemonteresi eget lokalt skap.Rørføringerfra syretankerog til pumpeog fra pumpe til
kverntankskalværei syrebestandigmateriale.Frostfritt opplagt.
Redningsflåtefor 8 personerarrangeres.Flåtenutrustesmed sikkerhetsutstyretter gjeldende
forskrifter.
I tillegg blir det arrangertmed følgendeutstyr og etter anvistplasspå Brannog Sikkerhetsplan:
• Livbøyer
• Brannslukningsapparater
(m/ norsktekst)
• Redningsvester
• Lensesystem
• Brannog Sikkerhetsplan.
• Vanntett seksjonering.
• Flåtenskalha nød belysningog merkingsom sikrer sikkerevakueringfra flåten ihht.
gjeldendeforskrifter.
• Rampefor utsett og opphalingav arbeidsbåt

Isolasjonutføres iht. god norskstandard,samt at Maskinromisoleresi himling samt skott.
Kontrollrom/dagromoppvarmes/avkjølesav luft fra varmepumpe.
Garderobe,kontor, kontrollrom og dagromarrangeresmed varmekabler.
Maskinromventileresmed maskinromsvifte. Områdeti lagerromog silorom ventileresmed naturlig
ventilasjon.
Det blir arrangertmed komplett sanitærforsyningssystembeståendeav pumpe,trykktank og
varmtvannsberedermed en kapasitetpå 200l, samt at komplett lukket sanitært avløpssystem
installeres.
Flåtenskalha brennoljesystembasert på motorer som opererer på diesel,med hurtigstengeventileri
drivstoffoljeledningersom skalarrangeres.
Flåtenrustesmed systemerfor tømming og fylling av smøroljetil og fra generatorsett,med telleverk
og lagertankfor ren og skitten olje, ~ 2x600L.
Det blir installert et integrert kontroll og overvåkingsystem(CMS)i kontrollstasjonpå bro.
Følgendefunksjonerskalinkluderes:
• Nivåmålingav ballasttanker,brennoljetanker,ensilasjetankerog fôrsiloer.
• Fjernstyringav forsystemog ballastsystem.
• Start / stopp av motorer
• Alarmerfra motorer
• Overvåkningav øvrigesystemerom bord
Følgendeprogrammerskalintegreresi skjermløsning:
Kontroll og overvåkingav tilgjengeligsystemer
• Forsystem
• Ballastsystem
• Ensilasjesystem
• Nivåmålingav brennolje,ballast,ensilasjeog fiskefôr.
• Automatisklastavhengigstart / stopp av dieselgeneratorer
• Manuell styringav ballastsystem
• Kamera(CCTV)system
• Kontor applikasjoner
Vannførenderør skalliggefrostfritt. Skipetsballastsystemskalarrangeresfor overføringav
ballastvannmellom tanker og håndteringav ballastvanntil og fra sjø.
Ballastsystemetskalkunnefjern betjenesog styresfra kontrollrom. Systemetskalinneholde
inklinometer for avlesningav trim og list fra kontrollrom.
Det blir arrangertmed doseringspumpefor klor for desinfeksjonav ballasttankerog dykkpumperfor
lensinginstalleresiht. krav fra myndigheter.
Brannvarslingssystem
installeresiht. krav fra myndigheterog blir arrangertfor brannslokkingi
maskinrom,INERGEN,
HIFOGeller tilsvarende.Alarmsentralskalmonteresi kontrollrommet.
Branndetektorerskalautomatiskføre til brannalarmnår en detektor eller en manuellmelder
aktiveres.Brannalarmsentralenskalha innebygdovervåkingskretser,som skalstyre om utstyret til
enhvertid er i tilfredsstillendeorden eller indikerer feil. Feil i systemetskalangispå sentralpanelet
ved hjelp av visuellalarm og lydsignal.Brannvarslingsanlegget
skalvære utstyrt med separatbatteri

og batterilader, alternativt innebygdi sentralen.Systemetskalværeav en adresserbartype med
varslingmed lys og lyd på flåten og til landbasertkontroll senter.
Elektriskinstallasjonskalværeiht. IEC60092-360,“Electricalinstallationsin ships” med Vekselstrøm
system,3 phase,50 Hz.
Arrangementav elektriskutstyr i flåten skalså langt det er praktiskmulig være slik at god og sikker
tilgangtil deler som krever inspeksjon,vedlikeholdog reparasjoner tilgjengelig.Jordfeilovervåkingi
hovedtavleskalinstalleresi henholdtil regelverk.Det leggesopp 2 stk. kurserfor merdlysà 50kW,
400V.For- og serviceflåtenforberedesfor opptak av landstrømskabelom bord i flåte med tavle
klargjort for 1000Vtransformator.
Det skalinstalleresett generatorfeltpr. generator.Paneletskalinneholdeutstyr for kontroll og
beskyttelseav generatoren.400Vforbrukere skalsuppleresdirekte fra hovedtavlaeller via en lokalt
installert 400Vfordelingstavle.
Tavleskalsuppleresfra en 400 / 230V3-fasetransformator.
230Vforbrukere skalforsynesfra tavla eller via lokalt installert 230Vfordelingstavle.
Kablerskalværeav marinegodkjenttype. Kablingi flåten skalarrangeresnøyefor å eliminere
brannrisiko.
God LED-belysning
skalværetilgjengeligpå utvendigdekk og gangveier.Lyseneskalplasserespå
beggesider,forut og mot akter på dekk. Navigasjonslys
blir arrangertetter gjeldendekrav til
merking/havbruksanlegg
sjøfart.

