
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 fiskefôr-
fabrikker på sentrale steder langs vår langstrakte kyst, og er total- 
leverandør 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 leveranse-
omfang 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 premiss-
rådgiver, 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.

REFERANSER
• Skretting, Averøy
• Marine Harvest, Valsneset
• BioMar, Myre
• Skretting, Stavanger
• BioMar, Karmøy
• Skretting, Stokmarknes

Fôrfabrikker
Fiskeri og havbruk

Skretting, Averøy | Foto: Skretting/Harald M. Valderhaug

TEM
A



www.multiconsult.no

Øverst: BioMar, Myre | Foto: BioMar AS Marine Harvest, Valsneset | Foto: Marine Harvest
Nederst: Skretting, Stavanger | Foto: Skretting/Jan Inge Haga 

TYPISKE  
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

• Havneplaner
• Moloutbygginger
• Kaianlegg
• Produksjonsbygg
• Lagerbygg
• Kjøle- og fryselager (tunneler)
• Produksjonslinjer
• Lakseslakteri
• Foredlingsanlegg (filet, saltfisk, reker mm)
• Sjøvannsstasjoner
• “Kald-fisk”-prosjekter

PROSJEKTER


