
Morgendagens 
Brønnbåt

Håndtering av store biomasser



Kort om 
ROSTEIN AS
Daglig leder Odd Einar Sandøy

Rederiet innehar betydelig 
kompetanse inne utvikling, bygging 
og drift av brønnbåter.

Har bygget 15 båter siden starten i 
1988. Første båt var Roskjær på 150m3.



Rederiets fartøy
Rohav, en brønn, 700m3

Langesund, en brønn, 700m3

Rostein, en brønn, 700m3

Robas, to brønner, 900m3

Robris, to brønner, 900m3

Rofisk, en brønn, 650m3

Ro-Chief, to brønner,1200m3

Salmo Vest, to brønner, 600m3

Nybygg, to brønner, 2600m3

Totalt lastekapasitet 8 fartøy 8950m3



Rostein
Driver hovedsakelig med:

Transport av slaktefisk, laks, ørret og torsk
Telling og sortering av fisk i alle størrelser
Transport av smolt
Transport av bulkfisk, nedkjølt (RSW)
Nothåndtering



Rostein

Bilde © Harald M Valderhaug, via skipslista

Bilde © Kjell Magne Ødegård, via skipslista

Ro-Chief

Robas

Rederikontor, Harøya

Bilde © Trond Refsnes, via skipslista

Langsund



Kort om
BLAALID AS
Daglig leder Per Jørgen Silden

Verksted med tradisjoner i over 80 år.

Bygget ferger og fiskefartøy frem til 
midten av syttitallet. La da om til mer 
service, vedlikehold og ombygginger.



Blaalid as
Har hatt økt fokus på nybygg de siste 
årene og kjøpte i fjor eget stål / 
skrogverft på Løkjaneset i Norge.

Utviklet brønnbåt design sammen 
med Rostein rederiet og våre faste 
lokale underleverandører.  

Har en dyktig stab med ansatte som 
tillater oss å utfordre hverandre og 
stadig være med på nye utfordringer.



Blaalid as
Kom i kontakt med brønnbåt 
markedet ved forlengelsene av 
Startrans, Robris og Robas.



Blaalid as
Blaalid, Løkjaneset

Blaalid, Raudeberg
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Morgendagens 
Brønnbåt

En enkel oppsummering av våre 
tanker rundt det å utvikle neste 

generasjons brønnbåt.



Historikk
Trenden har vært:
•Gamle ombygde fiske/laste fartøy
•Kostbare å vedlikeholde og drifte
•Tungvinte å drive
•Manglende spesialisering
•Manglende kapasitet og fleksibilitet
•Tilfredsstiller sjelden kundenes krav



Historikk
•Dagens fartøy er stort sett utviklet 

basert på tidligere design som losset 
/ lastet med kran og hov 

•Nye design har ofte blitt oppskalert 
fra de første små brønnbåtene



Morgendagens brønnbåt
•Spesialutvikles til spesifikke arbeids 

operasjoner og kundekrav
•Utvikles med tanke på framdrifts 

økonomi
•Gode manøvrerings egenskaper
•Håndterer store biomasser skånsomt
•Har stor hastighet på lasting, lossing 

og sortering
•Økte krav til HMS og utslipp



Morgendagens brønnbåt
Vi forventer å se mer utvikling på:

•Automatisk tank / brønn rensesystem
•Automatisering av tunge manuelle 

operasjoner
•System for rensing av forbrukt 

transportvann
•System som ivaretar og overvåker 

fiskens HMS



Morgendagens brønnbåt

100 %

0 %

100 % 

Kapasitets utnyttelse
Lavest mulig transportkostnad

Smitte spredning
Vann rensesystem / lukket transport?

Human transport
Forutsetter åpen sirkulasjon?

Kundene og markedene vil kreve:



Morgendagens brønnbåt
BRO W 2600 tar noen steg i riktig 
retning. Fartøyet leveres fra Blaalid as 
til Rostein as i august 2007:

•Håndterer vesentlig større biomasser, 
400 tonn levende fisk

•Får større kapasitet på sortering, 
laste- og losse- system

•Fartøyet er hav gående og får større 
fart



Morgendagens brønnbåt

•Fartøyet ivaretar smitteproblematikk i 
større grad

•Sørger for human transport

•Reduserer kostnader pr kg 
transportert fisk

•Forbedrer mannskapets 
arbeidssituasjon og HMS



Hoveddimensjoner

Lengde 71,93m
Lpp 66,60m
Bredde 15,00m
D h. dekk 6,70m
D br. dekk 5,50m
Innredning 8 mann
Hvm 2040kW

Fart lastet 13,2 knop
Lastekapp 2600m3





Snitt i lastebrønner




