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SALMON EVOLUTION – INDRE HARØY

Klima, plassering, hav, temperatur, kompetanse, teknologi
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SALMON EVOLUTION AS

NORGE

HQ

NORGE

INDRE HARØY

Møre og Romsdal
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AT COMPLETION, SALMON EVOLUTION WILL HAVE A TOP-MODERN LAND-BASED 

FACILITY WITH ALL THE NECESSARY INFRASTRUCTURE

Water intake 25m depth

Water intake 95m depth

Technical room

▪ [24/7 monitoring of all critical system 

components and water parameters]

▪ [Automatic activation of all 

emergency backup systems]

Holding tanks

▪ Robust tanks for lifetime usage

▪ Size: [350m2]

Feeding storage

▪ TBU

▪ Size: 850m2

Delivery center

▪ [Fish transfer through water pipe]

▪ [Economical and safe way to move 

the fish[

▪ [Transported by well boat to Vikenco]
[Trafo / Technical]

▪ TBU

▪ TBU

Hatchery / smolt

▪ Capacity: 

▪ Fish tank volume: 

▪ [Brackish water of [•] ppt]

[Intake station]

▪ IB

▪ IC

▪ ID



SE Indre Harøy: Intern nettforsyning BT#1 (etter 1/10-2022)
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• «Self-healing» 22kV ringforbindelse



SALMON EVOLUTION: Tekniske løsninger
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• Teknologivalg: FTS-R - gjennomstrømningsanlegg med gjenbruk

• Fokus tekniske valg:

- Biosikkerhet

- Driftssikre løsninger / Redundans

- Energieffektive løsninger



SALMON EVOLUTION

Hvorfor Landbasert
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HVORFOR LANDBASERT?

• Utfordringer sjøbasert oppdrett: 
- lakselus, sykdom/svinn og rømning

• Fiskeri og laksenæringen antyder et behov 5-dobling av 
lakseproduksjon frem mot 2050

• Lokaliteter i sjø er begrenset 

• Intensiv i bransjen: større smolt før den settes i sjø, kortere 
produksjonstid i sjø og større utnyttelse av sjøkapasiteten; 
Potensiell dobling av sjøkapasitet.

• Landbasert produksjon: 
bedre kontroll på foring, avgang til biogassanlegg dvs. 
redusert utslipp til sjø, kontroll på rømning og lakselus.
Derfor Landbasert.
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Landbaserte Norge - Initiativ
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SALMON EVOLUTION

Krav til forsyningssikkerhet
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SE Indre Harøy: Forsyningssikkerhet
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Kritiske systemer som er avhengig av stabil energitilførsel (elektrisitet)

• Sjøvann inntaksstasjon (pumper og UV)

• Gjenbrukskrets med CO2-luftere (pumper)

• Oksygenering av nytt sjøvann og gjenbrukskrets

• Lys; brått skiftende lysstyrke vil stresse fisk

• Tilførsel til kontroll-/overvåkningssystemer

➢ TILTAK: Reservekraft på kritiske systemer/funksjoner

UPS / batteri backup på tilførsel til  kontrollsystemer og lys i fiskekar etc.

Redundante systemer/løsninger



Nettforsyning BT#1:

• Nettforsyning 22kV: starter med radial fra bestående 22kV nett i området.

• Etableres ny nettforsyning som ferdigstilles i løpet av 2022 (dobbel 22kV).

Nettforsyning BT#2/BT#3:

• Ny stasjon 132/22 kV på/ved Indre Harøy der 22 kV nett etablert ved BT#1 blir 

backup forsyning fra Fræna Transformatorstasjon. 

• Er blitt tildelt N-1 nett kapasitet for effekt nødvendig for BT#1+2.

Intern energidistribusjon:

• Intern 22kV distribusjon: «self healing» 22kV ring

• Reservekraftaggregat; sjøvanninntak 2000 kVA og karavdeling 2*2500 kVA

• Kritiske motordrifter (redundante): forsynes av separate 400V tavler med 

egne transformatorer og egne reservekraftaggregat

• Nødoksygenering: egen UPS/batteri backup for nødoksygenering. 

UPS kan forsynes fra 2 forskjellige reservekraftaggregat (sikkerhet).

• Prosesskontroll system: forsynes av egen UPS/batteri backup)

REDUNDANS ENERGIFORSYNING
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400V Pri#1 400V Pri#2

Pri#1 Drifter Pri#2 Drifter

Nødoksygering

Uprioritert Drifter



SALMON EVOLUTION

Mulig forbruksfleksibilitet
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Effektbehov BT#1+2

• Forventet last: 18,0 - 20,5 MW (Peak Load)

• Tunglast: mars-april (når sjøvannet er kaldest)

• Prioritert last: ~10 MW

Effektbehov fullt utbygd anlegg (36.000 tonn rund fisk per år)

• Forventet last: 32 – 37 MW (Peak Load)

• Prioritert last: ~17 MW

Forbruksfleksibilitet:

• Differansen mellom forventet last og prioritert last, effekt som benyttes 
på oppvarming av nytt sjøvann, kan være mulig forbruksfleksibilitet. 

• Dette er last som kan kobles ut eller delvis kobles ut noen timer, men 
ikke over lengre perioder da dette er noe som vil «stresse» fisken 
samtidig som vi må stoppe foring av fisken.

• Utkobling med varslingstid og varighet; individuell avtale med 
Statnett/TSO.

SALMON EVOLUTION: Forbruksfleksibilitet
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STATNETT 2020-01-21: Næring og Nett på Nordmøre og Romsdal
Artikkel  i Romsdals Budstikke 22. Januar 2020
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Takk for meg!



salmonevolution.no

Photo/illustrasjoner: Vasco Pinhol, Norwegian Seafood Council, Artec Aqua, Moldskred, Doxacom, Shutterstock


