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Smittekontroll-prosjektet

Mål: Å øke biosikkerheten ved hjelp av forutsigbar og effektiv 
vann- og biofilmbehandling i RAS og smolttransport
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Metoder

• Intervju av 27 personer
• Deltakelse

• Dokumentanalyser
‒ Regulering, standarder 
‒ Arbeidsprosedyrer, avvik, planer
‒ Teknologidesign
‒ Statistikk

• Diskusjoner og sparring



Teknologi for et bedre samfunn

"Biosikkerhet er å forhindre at noe kommer 
inn i anlegget, og å forhindre spredning 
mellom avdelinger. Både via vann eller 
folk eller andre verter. Så å ha en god 
biosikkerhet er å ha gode smittebarrierer." 

"Et sett av kjøreregler egentlig. Av hvordan 
man drifter, i en enkelt enhet, men også i et 
større område."



Arbeidsprosesser

Forutsigbar og effektiv 
vann- og biofilmbehandling 

i RAS og brønnbåt
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Materialitet/teknologi
Anleggets og utstyrets utforming:

Vanskelig å komme til
Vanskelig å få rent

Utilstrekkelig filtrering inn og ut

Struktur
Ulik kunnskap om ny biosikkerhetsregulering og planer
Ufleksible produksjonsplaner og seilingsplaner

Arbeidsprosesser
Renhold er prioritet, men mot klokka og ulike rutiner
Ulik etterlevelse av prosedyrer, parametre og kontroll

Kultur og kompetanse
Gjøre det beste ut av det
Ulikt kunnskapsnivå og perspektiv

Sosiale relasjoner
Forskjeller ledelse/fagretninger, land/hav

Alene om avgjørelser
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Problemområder for 
personellet
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Materiality/technology
Insufficient filtering, disinfection

Places for growth  
Instable water quality
Potential for pollution

Disinfection of washing water– no regulations
Ballast water – no regulations

Hull/vessel spreading?
Multi purpose vessels

Limited access for cleaning and tests

Structure
Variable implementation of new biosecurity regulation and plans 
Inflexible production plans/route plans

Work processes
Cleaning utmost priority, but still against the clock and with different routines
Difficult compliance of procedures, parameters and control

Culture/competence
Making do with insufficient means
Different knowledge levels
Different perspectives 

(what is "all in all out" in RAS?) Social relations
Gaps management/tech/bio, land/sea

Solo decisions on limited knowledge

Spreading of pathogenic
microorganisms

in 
RAS and wellboats

Risks
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Tiltak?

Foto: Eelume/NTNU/SINTEF

• Økt og harmonisert kunnskap
• Felles vokabular

• Forbedra design
‒ Fjerne rør-knekk
‒ Tverrfaglige vurderinger i oppstart

• Rensekrav til alt vann

• Mikrorobot i rør og RAS
• Støtte i operasjoner:

‒ Slakk i planer …
‒ Barentswatch
‒ Buddy-test
‒ Beslutningslag
‒ Når uhellet er ute
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Tiltak? Send oss forslag!
Kristine.storkersen@sintef.no
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