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ANLEGGSFASILITETER

RATAREN -  FASILITETER OG BRUK
Den nye flåten på Rataren er nå operativ. Dette er en Farm Base 
725 fra Marine Construction. En topp moderne flåte med alle 
fasiliteter. 

Tekniske spesifikasjoner flåte
 » Marine Construction 725 
 » Nyttelast 725 tonn. (600 tonn på silo) 
 » 12 siloer, hver tar 50 tonn 
 » Foringsanlegg: Steinsvik GMT. 12 linjer med 4 velgere. 
 » Ensilasjekapasitet: 100 m3

 » Overvåking: Steinsvik Akva 
 » Generatorer. 2 X 300kwa og 1 100kwa      
 » Fasiliteter på flåten:

 - 8 soverom
 - 7 bad
 - 2 kjøkken
 - TV-stue
 - 2 møterom
 - 3 kontorer
 - 1 kontrollrom

ACE/SINTEF har egen inngang og avdeling på flåten med:
 » Garderobe
 » Kjøkken/møte-og spiserom
 » Kontorer
 » Serverrom
 » Bad med dusj
 » Lagerrom
 » Verksted

Overnatting
Overnatting på anlegget er mulig for de som ønsker det. Dette 
gjøres etter avtale med en av de ansatte i ACE. 

Det er hensiktsmessig å ta med sovepose, putetrekk og håndkle 
ved overnatting. Det er dyner og puter på alle rom, men ta i såfall 
med eget sengetøy/lakenpose. 

Til og fra anlegget bruker vi Torra og denne brukes også på  
oppdrag i felt hvor en har behov for båt. 

RatarenACE avdeling kjøkken og møteplass



AquaCulture Engineering AS
mail@aceaqua.no 
www.aceaqua.no

Huskeliste for opphold på flåten
1. Avtale om bruk av flåte gjøres gjennom ACE.

2. Eget sengetøy/sovepose/lakenpose taes med ved  
overnatting.

3. Man skal alltid bruke redningsvest utendørs. 

4. Sikkerhetsgjennomgang ved ankomst.  
Nødutganger, nødnummer, brannslukkingsapparater osv.

5. Arbeid på merd skal primært gjennomføres av folk med  
sikkerhetskurs. Vinden skal være mindre enn 10 m/s.

6. Ved overnatting skal det minimum være lettbåt tilgjengelig for 
en eventuell evakuering. 

7. Det skal alltid være minst to personer til stede på flåten. 
 
      Skulle en nødsituasjon oppstå ring 113 

Internasjonalt testsenter for havbruk 
ACE er et storskala laboratorium. Hensikten er å utvikle og teste ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester 
under mest mulig kontrollerte og reelle forhold. ACE har kontor i Trondheim og på Frøya. Forsøksaktivitetene gjennomføres på ulike lokaliteter i Midt-Norge 
avhengig av prosjektformål. Hovedanlegget ligger på Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr.
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