
Multiconsult har lang erfaring med prosjektering av settefiskanlegg. 
Fra og med 01.01.2018 gjelder «Forskrift om krav til teknisk standard for 
landbaserte akvakulturanlegg for fisk» der det er krav om brukstillatelse 
for alle anlegg innen 01.01.2021.

Multiconsult har opparbeidet seg erfaring på utarbeidelse av søknader 
om brukstillatelse for landbasert akvakultur. Vi har vært på nye og gamle 
anlegg og gjort oss opp en mening om hva som er god nok dokumen-
tasjon. Akva- og bygningsingeniører, geoteknikere, arealplanleggere og 
tekniske tegnere utgjør et team på 7-8 personer som sammen utarbeider 
den dokumentasjonen forskriften krever. Tre kundekontakter leder arbei-
dene fram til søknad om brukstillatelse, en i hver region.

Veileder for fastsettelse av tilstandsgrad er under utarbeidelse og for-
ventes ferdigstilt andre halvår 2019.

REFERANSER
• Bremnes Seashore AS avd. Trovåg, 

Skålevik og Gjerdavågen
• Mowi – Fjæra Settefiskanlegg
• Eidesvik settefisk AS
• Fiskeanlegget Sævareid AS
• Firda settefisk AS avd. Arnafjord
• Lødingen Fisk AS
• Salmar Settefisk AS avd. Follafoss
• Osland Settefisk AS avd. Sørebø og 

Midtnes 
• Osland Stamfisk AS avd. Osland
• Ilsvåg Holding AS
• Brakedal Settefisk AS
• Ryfylke Rensefisk AS avd. Nedstrand
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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 vir-
ker. Ut fra P&ID og hydrauliske beregninger vurderes alle situasjoner som kan oppstå.

Prosessdiagram (P&ID) blir utarbeidet med mulighet for å identifisere alle pumper, ventiler, rørstrekk, etc. 
med hjelp av tag. Dette kan om ønskelig brukes videre til å lage vedlikeholdsplaner for anlegget. 

Utomhusplan utarbeides med kotehøyder, angivelse av overflater og sikring mot resipient. 

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.

KOMPETANSE

• Rømningsteknisk rapport
• Prosessdiagram (P&ID) 
• Utomhusplan
• Geoteknisk vurdering
• Hydrauliske beregninger
• Tilstandsanalyse
• Fortøyningsanalyser kai 

KONTAKTPERSONER

Vest- og Midt Norge:  
Tor Arne Helle, senioringeniør  
Tlf: 903 60 558

 tor.arne.helle@multiconsult.no

Nord-Norge:  
Ingrid Sofie Solstad,  sivilingeniør

 Tlf: 480 65 187 
ingrid.sofie.solstad@multiconsult.no

 Espen Aleksander Gleinsvåg, seksjonsleder
 Tlf: 975 99 151
 espen.aleksander.gleinsvag@multiconsult.no
 

akva@multiconsult.no 


