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NOVA SEA

Agenda
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1. Om selskapet

2. Nytt pakkeri

3. Ferge

4. Bustneslia

5. Fergeleier



NOVA SEA

Nova Sea 
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• 309 ansatte

• 3,3 mrd i omsetning i 2021

• Lokalisert fra Bodø til Vega

• Hovedkontor på Lovund

• Store investeringer i årene som kommer



Logistikk

• Sender laks ukentlig til 30 land

• 3000 trailere årlig

• Laks på tog

• Samarbeid med Meyership

lokalt

• Ca 45% av laksen sendes med 

tog fra Mo i Rana



NOVA SEA Orientering

Nytt pakker
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NOVA SEA

Status siste periode

Volum

58.300t (2021)  - 49.100t (2020)

Høysesong Juli-November

Mer avhengig av ta bilene kommer med avgangene. 

Tog

Bustneslia er fortsatt en flaskehals

Orientering7



NOVA SEA Orientering8



NOVA SEA Orientering9



NOVA SEA Orientering10



NOVA SEA

Anleggsarbeidet er i gang
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NOVA SEA

Nova Sea trenger drahjelp fra 

dere
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NOVA SEA

Nytt pakkeri
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• Tre viktige elementer

• Strøm

• Ferge

• Bustneslia

• 2020 50.000 tonn

• 2021 58.000 tonn

• Nytt pakkeri      125.000 tonn
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- Pakkeri på Lovund

- Landbasertanlegg på Træna

- Gigante Salmon på Rødøy

- Nytt settefiskanlegg i Rødøy

- Artic Seafarm Nesna

- Elektrifisering av ferger

Infrastruktur - Strøm



NOVA SEA

Infrastruktur - Lovund

Effektbehov 

- beregnet effektbehov på inntil 13 MVA for fabrikk 

- Erfaringer fra andre prosjekter tilsier at faktisk målt 
effektbehov i driftsfase er vesentlig lavere enn 
dette. 

- Vi antar at målt effektbehov kan komme i 
størrelsesorden 6-8 MVA. 
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Kraftsituasjon 

- Ny kabel lagt for få år siden til Lovund med kapasitet opp 
til 20MVA. 

- Tilgjengelig kapasitet i dag er 2MVA (Opplyst fra 
Arva) 

- Ny sjøkabel har mulig for kapasitetsøkning gjennom økt 
spenningsnivå. Nytt spenningsnivå (33kV) medfører 
endringer i Øresvik trafostasjon, ny luftlinje fra Øresvik
trafostasjon til sjøkabel og endringer i trafostasjon på 
Lovund. Det er betydelige kostnader forbundet med dette 
og anleggsbidraget blir derfor høyt. 

- Arva klarer ikke å gi noe eksakt beløp men estimerer at 
kostnadene havner i intervallet 15-30MNOK. 

- Forsterkningen av strømforsyning har en lang tidshorisont. Dette skyldes 
at det må søkes om kapasitet i nett hos Statnett og konsesjon for 
høyspentlinje hos NVE. Det er for tiden lang behandlingstid hos Statnett 
og NVE. I tillegg kommer tid for prosjektering og utførelse av arbeider. 
Til sammen betyr dette at oppgradert strømforsyning ikke er på plass før 
om 3-5år.



NOVA SEA

Næringskorridoren 
Lovund - Mo i Rana
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• Fra kyst til marked

• To viktige elementer

• Ferge

• Bustneslia

• 2020 50.000 tonn

• 2021 58.000 tonn

• Nytt pakkeri      125.000 tonn



NOVA SEA

Logistikk fra Lovund
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- Brøyting hadde god effekt i 

vinter

- Spennende åpen løsning 

for strekningen

- Nova Sea jobber for å 

finne løsning for mer laks 

på tog

- Modulvogntog kommer 



NOVA SEA

Gratis ferge - Konsekvenser
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NOVA SEA

Lovund Fergeleie
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- Løsningen er ikke tilpasset dagens 

trafikk

- Venterom med toalett er borte

- Turister

- Sjåfører



NOVA SEA

Huskeliste
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❑Mer strøm til Lovund

❑Fergekapasitet

❑Prioritet på ferge

❑Løsning Bustneslia

❑Fergeleie Lovund
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