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HistorikkHistorikk

!! Oppstart i 1905  Oppstart i 1905  
!! Drives i dag av 3. og 4. generasjon Drives i dag av 3. og 4. generasjon 
!! FiskefartFiskefartøøy hovedaktivitet fram til midten av y hovedaktivitet fram til midten av 

19901990--åårenerene
!! Bygging av BrBygging av Brøønnbnnbååter fra slutten av 1980ter fra slutten av 1980--tallet, tallet, 

og har de siste 8og har de siste 8--10 10 åårene blitt hovedaktivitetenrene blitt hovedaktiviteten
!! Pr i dag bygget 34 nye brPr i dag bygget 34 nye brøønnbnnbååter ter 



Oppstart i 1905 med reparasjoner av egen bOppstart i 1905 med reparasjoner av egen båått



!!FiskefartFiskefartøøy hovedaktivitet fram til midten   y hovedaktivitet fram til midten   
av 1990av 1990--åårenerene

M/T M/T RosvikRosvik
54 m Arktisk Tr54 m Arktisk Tråålerler



M/S Inger M/S Inger HildurHildur
53 m Snurper53 m Snurper



M/S Øylaks  AAS 500M/S M/S ØØylaks  AAS 500ylaks  AAS 500

"" Bygging av BrBygging av Brøønnbnnbååter fra slutten av ter fra slutten av 
19801980--tallet, og har de siste 8tallet, og har de siste 8--10 10 åårene rene 
blitt hovedaktiviteten.blitt hovedaktiviteten.

"" Pr i Pr i dag levert 34 nye brdag levert 34 nye brøønnbnnbååterter



Aas Mek. Verksted AS anno 2003Aas Mek. Verksted AS anno 2003

!! BBååten i sentrum pten i sentrum påå verftetverftet



BeddinghallBeddinghall
!!Beddinghall for innendBeddinghall for innendøørs produksjon.rs produksjon.



Verftet i dagVerftet i dag

!! BBååten i sentrum for verkstederten i sentrum for verksteder
!! Beddinghall for innendBeddinghall for innendøørs produksjonrs produksjon
!! Kvalifiserte og erfarne medarbeidereKvalifiserte og erfarne medarbeidere
!! Omsetning: 150 mill NOKOmsetning: 150 mill NOK
!! Antall ansatte: 50 personerAntall ansatte: 50 personer
!! ÅÅrlige FOU utgifter: 2rlige FOU utgifter: 2--4 mill4 mill
!! Leverer i gjennomsnitt 4 nybygg i Leverer i gjennomsnitt 4 nybygg i ååretret



Utvikling innen brUtvikling innen brøønnbnnbååt markedett markedet
!! Liten eller ingen utvikling av brLiten eller ingen utvikling av brøønnbnnbååtene  tene  

fram til slutten av fram til slutten av ååttitalletttitallet

Tradisjonell brTradisjonell brøønnbnnbååt 150t 150--200 m200 m33



""Akselerert utvikling siste 8Akselerert utvikling siste 8--10 10 åårene.rene.

M/S RoskjM/S Roskjæær  AAS 145, r  AAS 145, levert 1991levert 1991



M/S Rohav  AAS 430, M/S Rohav  AAS 430, levert 1996levert 1996



M/S Ronja Christopher  AAS 652, M/S Ronja Christopher  AAS 652, levert 1997levert 1997



M/S M/S ØØyfjord  AAS 702T, yfjord  AAS 702T, levert 2003levert 2003



M/S Ro Chief  AAS 1202 ST, M/S Ro Chief  AAS 1202 ST, levert 2002levert 2002

!!Lastevolum er Lastevolum er øøket fra 80 til ket fra 80 til 
1200 m1200 m33 ppåå vel 10 vel 10 åår.r.



Ny og Ny og ��gammelgammel�� tid mtid møøtes i Skottlandtes i Skottland



VVåår driftsfilosofir driftsfilosofi

!! Anlegg med kortest mulige interne avstander Anlegg med kortest mulige interne avstander 
anleggsmessig og organisasjonsmessig anleggsmessig og organisasjonsmessig 

!! God plass i verksteder God plass i verksteder �� ryddig og alt utstyr tilgjengelig og i ryddig og alt utstyr tilgjengelig og i 
orden til enhver tidorden til enhver tid

!! Eget personell for design, konstruksjon og utviklingEget personell for design, konstruksjon og utvikling
!! Tett oppfTett oppføølging av kunderlging av kunder
!! KjKjøøpe skrog/stpe skrog/ståålbearbeiding i utlandetlbearbeiding i utlandet
!! Benytter typebetegnelser pBenytter typebetegnelser påå bbååtene som identifiserer disse tene som identifiserer disse 

med vmed våår bedrift og skaper et begrep innen nr bedrift og skaper et begrep innen nææringen. ( f.eks. ringen. ( f.eks. 
AAS 700 T, 1202 ST )AAS 700 T, 1202 ST )

!! Kontinuerlig videreutvikling av vKontinuerlig videreutvikling av vååre bre bååter og lter og løøsningersninger
!! VVæære ledende innen design og bygging av brre ledende innen design og bygging av brøønnbnnbååterter



Kriterier for nytt designKriterier for nytt design

!! Tonnasje reglerTonnasje regler
!! LastekapasitetLastekapasitet
!! Nasjonale bemanningsregler Nasjonale bemanningsregler 
!! Spesielle regler for brSpesielle regler for brøønnbnnbååt i landet bt i landet bååten skal operereten skal operere
!! TransportlengdeTransportlengde
!! Infrastrukturen i det systemet bInfrastrukturen i det systemet bååten skal inn iten skal inn i
!! Nasjonalitet  (Norge, Skottland, Canada, Chile m.m.)Nasjonalitet  (Norge, Skottland, Canada, Chile m.m.)
!! Service fasiliteter i operasjonsomrService fasiliteter i operasjonsområådetdet
!! Type fisk som skal fraktesType fisk som skal fraktes
!! VentemVentemæærd eller direkte lossing til landrd eller direkte lossing til land
!! Lukket eller Lukket eller ååpen transportpen transport
!! VannbehandlingssystemVannbehandlingssystem
!! LasteLaste--, losse, losse-- og fisketelle systemog fisketelle system



Kriterier for nytt design fortsKriterier for nytt design forts��

!! Levende kjLevende kjøøling ling �� kap. pkap. påå kjkjøølesystemlesystem
!! ArbeidsmiljArbeidsmiljøøet for mannskapet for mannskap
!! LLøøsninger for effektiv rengjsninger for effektiv rengjøøring/desinfiseringring/desinfisering
!! Vedlikehold av system og utstyrVedlikehold av system og utstyr
!! DrivstoffDrivstofføøkonomi/driftsstrukturkonomi/driftsstruktur
!! Kostnadsrammer for investeringen og driftKostnadsrammer for investeringen og drift
!! Fremtidsplaner for rederiet eller rederiets oppdragsgiverFremtidsplaner for rederiet eller rederiets oppdragsgiver
!! Nye funksjoner som rederi/oppdragsgivere Nye funksjoner som rederi/oppdragsgivere øønsker lnsker løøst eller som vi tror st eller som vi tror 

vil kunne bli etterspurt i fremtidenvil kunne bli etterspurt i fremtiden
!! Viktigste innsatsfaktor i vViktigste innsatsfaktor i våårt utviklingsarbeid har vrt utviklingsarbeid har væært et langt og rt et langt og 

spesielt samarbeidet med flere kreative og kravstore kunderspesielt samarbeidet med flere kreative og kravstore kunder
!! 3 b3 bååter til Troms Brter til Troms Brøønnbnnbååtrederitrederi
!! 6 b6 bååter til Ster til Søølv Translv Trans
!! 7 b7 bååter til Bter til Bøømlo Brmlo Brøønnbnnbååtservicetservice
!! 11 b11 bååter til Rostein Gruppen  inkl. ter til Rostein Gruppen  inkl. OrcaOrca Shipping i CanadaShipping i Canada



Utvikling av en ny generasjon Utvikling av en ny generasjon 
brbrøønnbnnbååterter

!! Restriksjoner i SkottlandRestriksjoner i Skottland

!! Utvikling i samarbeid med rederiet SUtvikling i samarbeid med rederiet Søølv Trans A/Slv Trans A/S

!! Utvikling av brUtvikling av brøønnbnnbååt med skyveskott, trenget med skyveskott, trenge--
system, sideveis sirkulasjonssystem og kjsystem, sideveis sirkulasjonssystem og kjøølingling

!! FFøørste brste bååt levert til St levert til Søølv Trans i 2001lv Trans i 2001

!! Videreutvikling og ombygningVidereutvikling og ombygning

!! Integrert del av oppdrettsvirksomhetenIntegrert del av oppdrettsvirksomheten



Soneinndeling i SkottlandSoneinndeling i Skottland
!! Restriksjoner i SkottlandRestriksjoner i Skottland



Soneinndeling i SkottlandSoneinndeling i Skottland



Utvikling av en ny generasjon Utvikling av en ny generasjon 
brbrøønnbnnbååterter

!! Restriksjoner i SkottlandRestriksjoner i Skottland

!! Utvikling i samarbeid med rederiet SUtvikling i samarbeid med rederiet Søølv Trans A/Slv Trans A/S

!! Utvikling av brUtvikling av brøønnbnnbååt med skyveskott, trenget med skyveskott, trenge--
system, sideveis sirkulasjonssystem og kjsystem, sideveis sirkulasjonssystem og kjøølingling

!! FFøørste brste bååt levert til St levert til Søølv Trans i 2001 lv Trans i 2001 

!! Videreutvikling og ombygningVidereutvikling og ombygning

!! Integrert del av oppdrettsvirksomhetenIntegrert del av oppdrettsvirksomheten



Ny generasjon brNy generasjon brøønnbnnbåått

!! FFøørste brste bååt levert til St levert til Søølv Trans i 2001lv Trans i 2001

M/S Ronja Skye  AAS 652 S, M/S Ronja Skye  AAS 652 S, levert 2001levert 2001



M/S Ronja Settler  AAS 652 S, M/S Ronja Settler  AAS 652 S, levert 2002levert 2002



��Siste SkrikSiste Skrik�� innen brinnen brøønnbnnbåått
BNR. 165BNR. 165

M/S Ronja Commander  AAS 902 SM/S Ronja Commander  AAS 902 S,, levert 2003levert 2003



Presentasjon av Presentasjon av 
M/S Ronja CommanderM/S Ronja Commander

!! Videre utviklet pVidere utviklet påå basis av erfaringer fra Ronja Skye, Settler og Ro Chief basis av erfaringer fra Ronja Skye, Settler og Ro Chief 
!! HoveddimensjonerHoveddimensjoner
!! Lavt dyptgLavt dyptgååendeende
!! SirkulasjonssystemSirkulasjonssystem
!! Lukket transportLukket transport
!! VannlufteanleggVannlufteanlegg
!! KjKjøølesystem for levende kjlesystem for levende kjøølingling
!! Ozon desinfiseringOzon desinfisering
!! Automatisk vaskesystem med hAutomatisk vaskesystem med høøytrykk i lasterom og kanalerytrykk i lasterom og kanaler
!! Utvendig design av bUtvendig design av bååtenten
!! Fasiliteter for mannskap     Fasiliteter for mannskap     
!! Ryddig rRyddig røørsystem for valg mellom lasting, vakuumpumping, sortering.rsystem for valg mellom lasting, vakuumpumping, sortering.
!! ��Ren brRen brøønnnn�� og kanalsystemog kanalsystem
!! OvervOvervååkingssystem med dokumentasjon/logging av telling/biomasse, kingssystem med dokumentasjon/logging av telling/biomasse, 

vannkvalitet, desinfisering av lasteromvannkvalitet, desinfisering av lasterom
!! GGåår inn pr inn påå langsiktig charter for Marine Harvest i Skottland og Hebridenelangsiktig charter for Marine Harvest i Skottland og Hebridene



Salong  Salong  -- M/S Ro ChiefM/S Ro Chief



Messe Messe �� M/S Ro ChiefM/S Ro Chief



Rorhus Rorhus �� M/S Ro ChiefM/S Ro Chief



OperatOperatøørposisjon i rorhusrposisjon i rorhus



Presentasjon av Presentasjon av 
M/S Ronja CommanderM/S Ronja Commander

!! Videre utviklet pVidere utviklet påå basis av erfaringer fra Ronja Skye, Settler og Ro Chief basis av erfaringer fra Ronja Skye, Settler og Ro Chief 
!! HoveddimensjonerHoveddimensjoner
!! Lavt dyptgLavt dyptgååendeende
!! SirkulasjonssystemSirkulasjonssystem
!! Lukket transportLukket transport
!! VannlufteanleggVannlufteanlegg
!! KjKjøølesystem for levende kjlesystem for levende kjøølingling
!! Ozon desinfiseringOzon desinfisering
!! Automatisk vaskesystem med hAutomatisk vaskesystem med høøytrykk i lasterom og kanalerytrykk i lasterom og kanaler
!! Utvendig design av bUtvendig design av bååtenten
!! Fasiliteter for mannskap     Fasiliteter for mannskap     
!! Ryddig rRyddig røørsystem for valg mellom lasting, vakuumpumping, sortering.rsystem for valg mellom lasting, vakuumpumping, sortering.
!! ��Ren brRen brøønnnn�� og kanalsystemog kanalsystem
!! OvervOvervååkingssystem med dokumentasjon/logging av telling/biomasse, kingssystem med dokumentasjon/logging av telling/biomasse, 

vannkvalitet, desinfisering av lasteromvannkvalitet, desinfisering av lasterom
!! GGåår inn pr inn påå langsiktig charter for Marine Harvest i Skottland og Hebridene langsiktig charter for Marine Harvest i Skottland og Hebridene 



FremtidenFremtiden

!! Markedet pr i dag i Norge er mettet med tradisjonelle brMarkedet pr i dag i Norge er mettet med tradisjonelle brøønnbnnbååterter
!! Mange store bMange store bååter har blitt bygget de siste 3ter har blitt bygget de siste 3--4 4 åårenerene
!! Vil komme nye mVil komme nye mååter ter åå lastelaste-- og losse bog losse bååtene ptene påå
!! Vil fortsatt vVil fortsatt væære behov for store og smre behov for store og småå bbååter.  (Smter.  (Småå bbååter 5ter 5--600 m3)600 m3)
!! MiljMiljøøhensynhensyn
!! Kvaliteten pKvaliteten påå sluttproduktetsluttproduktet
!! Sterkere konkurranse fra utlandetSterkere konkurranse fra utlandet
!! Nye markeder; ChileNye markeder; Chile
!! Det vil bli bygget fDet vil bli bygget fæærre nye brre nye bååter en hittil og de vil vter en hittil og de vil væære basert pre basert påå det det 

nye brnye brøønnbnnbååtkonseptettkonseptet
!! BrBrøønnbnnbååten vil bli en integrert del av logistikken i oppdrettsselskapenten vil bli en integrert del av logistikken i oppdrettsselskapenee
!! Utvikling gUtvikling gåår mot stadig str mot stadig støørre brre bååter  ter  
!! Vil komme brVil komme brøønnbnnbååter pter påå 22--3000 m3  3000 m3  



Utvikling i lUtvikling i løøpet av 2 pet av 2 åår !r !



Fremtidens brFremtidens brøønnbnnbååt ??t ??



VVåår leveregelr leveregel

��Teori er nTeori er nåår man vet alt og ingenting stemmer.r man vet alt og ingenting stemmer.

Praksis er nPraksis er nåår alt stemmer og ingen vet hvorfor.r alt stemmer og ingen vet hvorfor.

I vI våår bedrift blir teori og praksis forenet, r bedrift blir teori og praksis forenet, 

Ingenting stemmer og ingen vet hvorfor !?Ingenting stemmer og ingen vet hvorfor !?��

Takk for meg!Takk for meg!
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