
Multiconsult har lang erfaring med å utarbeide rømningsteknisk rapport 
for settefiskanlegg. Fra og med 01.01.2018 gjelder «Forskrift om krav til 
teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk», der kravet til 
brukstillatelse og rømningsteknisk rapport er definert. 

Anlegg satt i drift før 01.01.2018 skal ha brukstillatelse innen 01.01.2021. 
For å få brukstillatelse må man ha en rømningsteknisk rapport med  
tilstandsanalyse. I tilstandsanalysen skal alle komponenter av betydning  
for rømningssikkerheten få en tilstandsgrad. Anlegg satt i drift etter 
01.01.2018 må ha brukstillatelse før det settes fisk i anlegget.

Veileder for fastsettelse av tilstandsgrad er under utarbeidelse og for-
ventes ferdigstilt andre halvår 2018. 

Multiconsult har lang erfaring med å identifisere komponenter som er 
av betydning for rømningssikkerheten gjennom arbeidet med  
utarbeidelse av rømningstekniske rapporter. 
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Multiconsult tilbyr rådgiving innen alle fag. Vi har lang erfaring som rådgiver for byggebransjen, der  
tilstandsanalyse lenge har vært brukt (NS 3424:2012). Prosjektering av landbaserte akvakulturanlegg  
gjennom de siste 30 år har gitt oss inngående kjennskap til oppbygning av settefiskanlegg.  
Vi har spisskompetanse ved våre kontor på Stord, i Bergen, Trondheim og Tromsø. 

For å identifisere komponenter av betydning for rømningssikkerheten, må man se på hvordan et anlegg 
virker. Ut fra P&ID og hydrauliske beregninger vurderes alle situasjoner som kan oppstå og fiskesperrer blir 
plassert der de trengs. 

Vurdering av rømningssikkerhet kan gjøres til en vurdering av drift. Må man bytte ut pumpe eller rørstrekk, 
har Multiconsult kompetanse til å vurdere kapasitet og dimensjonering.

Tilstandsgrad på komponenter stiller krav til oppfølging. Multiconsult har utviklet multiMap, der all  
dokumentasjon samles og frister for vedlikehold og fornyelse av godkjenning følges opp. 

Driftssikkerheten til et anlegg er av stor betydning. Multiconsult har eget miljø som vurderer risiko og  
driftssikkerhet.

TYPISKE  
TJENESTER

• Rømningsteknisk rapport 
• P&ID for hvert system i hver avdeling
• P&ID rømningssikring for hver avdeling
• Geoteknisk vurdering av grunn 
• Hydrauliske vurderinger ved drift
• Tilstandsanalyse av komponenter med 

betydning for rømningssikkerheten
• Prosjektering og anbudsbeskrivelser av tiltak 

belyst i rømningsteknisk rapport 
 

• Driftsoptimalisering av anlegget 
• Produksjonsplanlegging 
• Vannbehandling 
• Risikovurdering driftssikkerhet
• FDV oppfølging av anlegg/bygg - multiMap
• Tilstandsanalyse av byggverk etter NS 

3424:2012


