
Kunnskap og erfaring til sjømatnæringen

FISKERI OG HAVBRUK



Multiconsults kontorer i Norge: 
• Alta
• Bergen
• Bodø
• Drammen
• Egersund
• Fredrikstad
• Grimstad
• Kirkenes
• Kristiansand
• Longyearbyen
• Mo i Rana
• Moss
• Narvik
• Oslo
• Sandnessjøen
• Ski
• Skien
• Sortland
• Stavanger
• Steinkjer
• Stord
• Tønsberg
• Tromsø
• Trondheim
• Vadsø
• Voss
• Vøyenenga
• Ålesund

Fiskeri- og havbruksnæringen er en sammensatt industri med virksomhet både på sjø, kyst og land.
For å være en komplett rådgiver har vi bygget opp kompetanse som gjenspeiler dette behovet, og
oppdragene gjennomføres av mennesker med solid formell bakgrunn og lang erfaring med
næringen. 

Multiconsults solide kompetanse på prosjektering i alle prosjektfaser, kombinert med vår 
industrirådgivningskompetanse, gjør at vi kan tilby én kontakt og ett kundegrensesnitt for det aller meste 
som etterspørres innen fiskeri og havbruk. For å hjelpe bransjen og finne nye muligheter, trekker vi på 
relevant erfaring fra andre industrier. Slik bidrar vi til nytenking og utvikling av innovative løsninger.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan 
virksomheten skal utvikle seg. Vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene.

Vi er lokalisert med kontorer langs hele norskekysten, og tilbyr tjenester i alle prosjektfaser - både i små og 
store oppdrag.

Multiconsult tilbyr flerfaglig rådgivning og prosjektering til kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Gjennom 100 års erfaring med industrirådgivning og over 40 års erfaring med fiskeri og havbruk, har vi 

svært god kjennskap til bransjen.

PROSJEKT- 
LEDELSE

RÅDGIVNING PROSJEKTERING



OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND
Gjennom mange prosjekter i flere tiår, har Multiconsult lært bransjen å kjenne. Moderne landbaserte oppdrettsanlegg er avanserte prosessanlegg 
hvor høy grad av integrert prosjektering er en viktig suksessfaktor. Vi tilbyr totalprosjektering hvor vår prosesskunnskap er en viktig premissgiver i 
prosjektet, men der også bransjekunnskap for de tradisjonelle ingeniørfagene kommer våre kunder til gode og er viktig for å oppnå et optimalt 
resultat.

TJENESTER
•  Design av prosessanlegg
• Prosjektering og dimensjonering av RAS-og  
 gjennomstrømningsanlegg
• Utarbeidelse av anbudsgrunnlag
• Prosjekteringsledelse
• Prosjektledelse og administrasjon
• Byggeledelse
• Vurdering av lokaliteter
• Utarbeidelse av reguleringsplaner
• Søknad om konsesjon
• Produksjonsplanlegging
• Konsekvensutredninger
• Kontrahering av entreprenører og leverandører 

• Utarbeidelse av kontrakter
• Alle typer søknader til offentlige myndigheter 
• Smittehygienisk planløsning
• Rømningsteknisk rapport
• Funksjonsbeskrivelse
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for del- 
 systemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• CFD-analyse av strømningsforhold i prosessanlegg 
 eller røykspredning ved brann 
• SHA
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av farlig 
 stoff

PROSJEKTER 
• Settefiskanlegg
• Postsmoltanlegg
• Landbasert matfiskanlegg
• Lukkede anlegg i sjø
• Kultiveringsanlegg
• Anlegg for produksjon av rensefisk
• Anlegg for produksjon av marin fisk
• Anlegg for algeproduksjon
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Våre medarbeidere har lang erfaring innen design og prosjektering av ulike typer oppdrettsanlegg på land. Vi har dyktige medarbeidere med tverrfaglig 
bakgrunn innen ulike ingeniørfag, biologi, og fiskehelse. Denne sammensetningen innebærer at vi kan gi faglige råd i alle faser av prosjekt. Vi bruker vår egen 
gjennomføringsmodell i alle prosjekter, hvilket sikrer god og effektiv prosjektgjennomføring. Dette innebærer blant annet tett samarbeid med kunden slik at vi sikrer 
maksimal verdiskapning av investeringene.

MARINE HARVEST, 
STEINSVIK

GRIEG SEAFOOD 
ROGALAND, TROSNAVÅG

MARINE HARVEST, FJÆRA

LERØY, BJØRSVIKBREMNES SEASHORE, 
TROVÅG

FJON BRUK AS - 
ALSAKER FJORD-

BRUK AS

Foto: Fjon Bruk AS

Foto: Magne Langåker



Foto: Johan Wildhagen

OPPDRETTSANLEGG I SJØ
Multiconsult har et av Norges fremste kompetansemiljø innen kystteknikk og marin teknologi med spesialister innenfor marint miljø, marine 
laster, havbrukskonstruksjoner og andre kystkonstruksjoner. Gjennom vår tilstedeværelse langs hele kysten utfører Multiconsult kystrelatert 
rådgivning og prosjektering i hele Norge. Typiske objekter er forankrede flytende konstruksjoner, flytende oppdrettsanlegg, havner, kaier og 
øvrige konstruksjoner / anlegg i strandsonen. 

Marin spisskompetanse utvikles gjennom en høy FoU-aktivitet. Dette sikrer at vi har verktøyene som trengs for å møte den faglige kompleksiteten som ligger 
i denne type oppdrag. Vi utvikler også nye metoder og verktøyer for våre kunder, for eksempel verktøy for beslutningsstøtte som sikrer trygge marine  
operasjoner ved et oppdrettsanlegg. Våre eksperter bistår i utvikling av nye og forbedrede standarder (f.eks. NS9415).  

Multiconsult leverer kartlegging av marint miljø gjennom både feltmålinger, avansert modellering og simuleringer. Videre beregnes tilhørende miljøkrefter 
og respons på landfaste og flytende konstruksjoner. Multiconsult er akkreditert inspeksjonsorgan for utførelse av tjenester iht. krav i NYTEK-forskriften og 
NS9415. I vår utviklede karttjenesten AkvaGIS Fiskehelse oppdaterer fiskehelsenettverkene hverandre om sykdomstatus. 

TJENESTER
• Oseanografiske og meteorologiske feltmålinger  
 med tilhørende dataanalyse
• Akkrediterte lokalitetsundersøkelser (INSP 10)
• Akkrediterte fortøyningsberegninger (INSP 10)
• Anleggssertifikat - akkreditert inspeksjon og  
 kontroll av utlagte oppdrettsanlegg (INSP 10)
• Hydrodynamiske analyser
• CFD-simuleringer
• Spredningsanalyser for ASC sertifisering
• Koblet modellering av brønnbåt i  
 oppdrettsanlegg
• Komplette systemer for overvåkning av miljø og  
 lastvirkning
• Beregning av krefter og respons i marine  
 konstruksjoner 

• AkvaGIS Fiskehelse
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for  
 delsystemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av farlig  
 stoff
• SHA ihht. Byggherreforskriften

PROSJEKTER 
• Miljøkartlegging av fjorder
• Lokalitetsundersøkelser
• Optimalisering og design av sjøbaserte  
 oppdrettsanlegg 
• Design av fortøyning til f     ôrflåter 
• Simulering av notoppførsel under vanskelige  
 strøm- og bølgeforhold
• Simulering av marine operasjoner
• Utvikling av spesielle oppdrettsanlegg
• Inspeksjon og sertifisering av anlegg
• Utvikling og prosjektering av kaianlegg
• Utvikling av sanntid overvåkningssystem av miljø og  
 miljølaster under brønnbåtanløp (Lerøy Safe Guard)
• Søknader 
• Kontrakts- og avtaleverk



ANLEGG FOR SLAKTERI OG FOREDLING
Dagens anlegg preges av stor kompleksitet, høy effektivitet og strengere krav til hygiene og matvaretrygghet. Multiconsult har gjennom 
40 år vært bidragsyter til etableringer og utbygginger av fiskeindustrien langs norskekysten. Denne erfaringen i kombinasjon med et 
komplett rådgivning- og prosjekteringsmiljø gir et unikt utgangspunkt for å bidra videre inn i en tid hvor nye krav stilles til den kystnære 
næringsmiddelindustrien.

Multiconsult kan bidra med næringmiddelkompetanse, hygienisk design og utforming av prosesslinje. Dette i kombinasjon med en rekke spesialistområder 
som eksempelvis kuldeteknikk, logistikk og materialvalg gir en unik flerfaglig kompetanse som sikrer gode sluttresultater.

Multiconsult setter sammen prosjektteam tilpasset de ulike oppdragene for å imøtekomme forventninger og suksesskriterier.

TJENESTER
• Myndighetshåndtering
• Prosjektering og dimensjonering av marine  
 konstruksjoner (kaier, moloer etc)
• Prosjektering og dimensjonering av  
 bygningsmasse
• Arkitektonisk utforming av anlegg
• Utforming av produksjonslinjer i kombinasjon  
 med produksjonsbygg
• Logistikkplanlegging 
• Kjøle- og fryseanlegg
• Bistand i byggefase
• Kontrakt- og avtaleverk
• Hygienisk design 

• HACCP og produktflyt
• Hygieneovervåkning og forebygging
• HMS
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for  
 delsystemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av farlig  
 stoff
• SHA ihht. Byggherreforskriften

PROSJEKTER 
• Havneplaner
• Moloutbygginger
• Kaianlegg
• Produksjonsbygg
• Lagerbygg
• Kjøle- og fryselager (tunneler) 
• Produksjonslinjer
• Lakseslakteri
• Foredlingsanlegg (filet, saltfisk, reker mm)
• Sjøvannsstasjoner
• “Kald-fisk”-prosjekter
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LERØY, SKJERVØY BRØDRENE KARLSEN AS, 
SENJA

BRØDRENE KARLSEN AS, 
SENJA

PELAGIA EGERSUND 
SEAFOOD

Foto: Lerøy

Foto: Pelagia AS
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SKRETTING, 
AVERØY

MARINE HARVEST, 
VALSNESET

BIOMAR, KARMØY

SKRETTING, STAVANGERBIOMAR, MYRE

FÔRFABRIKKER
Med erfaring fra første generasjons produksjonslinjer på tidlig 1990-tall og frem til i dag kan vi med trygghet si at Multiconsult er blant 
de rådgiverne med lengst erfaring innenfor fiskefôrproduksjon. Vi har gjennom tiår bidratt med vår prosjekterfaring og fagkunnskap til 
fiskefôrfabrikker på sentrale steder langs vår langstrakte kyst, og er totalleverandør av rådgivning, prosjekt- og prosjekteringstjenester for 
denne industrien.

I fiskefôrindustrien kan samspillet mellom kunde og vårt tekniske miljø utvikle næringen i tråd med en industriell strategi. Multiconsults engasjement i  
oppdrett både på sjø og land, der biologi og fiskehelse er viktig fagkunnskap, kan være et bidrag til denne utviklingen. Der prosessen er premissgiver for  
løsningene kan vi formulere kravspesifikasjoner der målsetting, kvalitet, SHA/HMS, tid og leveranseomfang formuleres. 
Spesielt vil vi nevne våre tjenester innen Miljø og Spesialrådgiving hvor det arbeides i alle faser - fra skisseprosjekt til drifts-/forvaltningsfasen. I tidligfase er 
vår hovedrolle å være premissrådgiver, og vi finner de beste konseptløsningene i samspill med våre oppdragsgivere og øvrige rådgivere.

Våre oppdragsgivere har vært, og er, de større fôrselskapene i bransjen. Prosjektporteføljen spenner fra utvikling av masterplaner, nye fabrikker,  
oppgradering av eksisterende anlegg til prosjekter der en ser på spesielle enkle tiltak i en produksjonslinje. 

TJENESTER
• Praktisk prosess- produksjons- og  
 prosjektkompetanse
• Prosjektledelse og -administrasjon
• Spesifikasjon, innkjøp og oppfølging av  
 utstyrsleveranser
• Operasjonell ledererfaring, driftsledelse
• Trouble shooting
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for  
 delsystemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av farlig  
 stoff
• SHA ihht. Byggherreforskriften

PROSJEKTER 
• Masterplaner for områder og/eller fabrikk
• Gode fabrikkløsninger/layout med effektiv  
 produksjon og vareflyt, logistikk
• Helhetsløsninger, med prosessanlegg, linjer,  
 maskiner, utstyr og bygg med alle fag
• Prosjektering og detaljering av tekniske hjelpe- 
 systemer; vann, kulde, varme, gass, trykkluft
• Gjennomførings- og kontraheringsstrategi
• Effektivisering og forbedring
• Spesialutredninger/spesialoppdrag 
• Nybygg, nyanlegg, modifikasjoner, påbygginger
• Infrastruktur og kaianlegg

Foto: BioMar AS

Foto: BioMar AS

SKRETTING, 
STOKMARKNES

Foto: Skretting/Jan Inge Haga

Foto: Skretting/Harald M. Valderhaug

Foto: Skretting

Foto: Marine Harvest



ANLEGG FOR MEL, OLJE OG BIPRODUKTER 
For å ivareta flere ledd i en næringskjede er vi gjennom vårt engasjement i fiskeri- og havbrukssektoren også en aktør innenfor segmentet 
mel-, olje- og biproduktbehandling. Gjennom vår kunnskap om sentrale produksjonselementer og meget god kunnskap om væskebehandling 
har vi i samarbeide med kunde mulighet til å finne gode løsninger på mange oppgaver i dette industrisegmentet.

Vår erfaring er fra prosessanlegg fra mel- og oljeproduksjon samt prosessanlegg for ensilering av biprodukter for viderebehandling til ferdigvare. Våre 
oppdragsgivere er f. eks. Scanbio AS, Biokraft Marine AS og Nergaard AS, og prosjektporteføljen spenner fra nye fabrikker, oppgradering av eksisterende 
anlegg til prosjekter der en ser på spesielle enkle tiltak i en produksjonslinje.
 
Multiconsult er totalleverandør av rådgivning, prosjekt- og prosjekteringstjenester for denne industrien.

TJENESTER
• Praktisk prosess,- produksjons,- og  
 prosjektkompetanse
• Prosjektledelse og -administrasjon
• Spesifikasjon, innkjøp og oppfølging av  
 utstyrsleveranser
• Mekanisk ferdigstillelse, commisioning og  
 idriftsettelse for alle fag
• Trouble shooting
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for  
 delsystemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av farlig  
 stoff
• SHA ihht. Byggherreforskriften

PROSJEKTER 
• Konseptutvikling
• Prosessanlegg/layout, linjer, maskiner, utstyr og  
 bygg med alle fag
• Prosjektering og detaljering av tekniske hjelpe- 
 systemer; vann, kulde, varme, gass, ventilasjon etc.
• Gjennomførings- og kontraheringsstrategi
• Effektivisering og forbedring
• Spesialutredninger/spesialoppdrag
• Nybygg, nyanlegg, modifikasjoner, påbygginger
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Foto: Scanbio Ingredients AS
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Foto: Skretting



Multiconsult

Nedre Skøyen vei 2 

0276 Oslo, Norge

Telefon: +47 21 58 50 00

Fax: +47 21 58 50 01

multiconsult@multiconsult.no

www.multiconsult.no

OM MULTICONSULT

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Multiconsult tilbyr 
multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll.

Vi bruker over 100 års erfaring til å skap ny historie sammen med våre kunder. For oss handler det om 
erfaring, rett kompetanse , effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre 2.500 
medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å 
sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult har 40-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men  
Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester  
dekker alle prosjektfaser.

Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere fins over hele landet og i store deler av verden. 
Multiconsult analyserer, planlegger og prosjekterer over hele Norge, i Afrika, i Asia, i 
Sør-Amerika og flere steder i Europa. 

Multiconsults forretningsområder består av:
• Bygg & Eiendom
• Industri
• Olje & Gass
• Samferdsel
• Fornybar Energi
• Vann & Miljø
• By & Samfunn

Foto forside: Johan W
ildhagen


