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Spesialrådgivning er landets største miljø innen sitt fagområde. Med over 150 engasjerte spesialrådgivere, er 
Multiconsult representert i størsteparten av Norge.  Spesialrådgivning arbeider i alle faser, fra skisseprosjekt til drifts og 
forvaltningsfasen.  I tidligfase er selskapets hovedrolle å være premissrådgiver, og i samspill med oppdragsgiverne finner 
man de beste konseptløsningene. Gjennom nært samarbeid med kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører 
og samarbeidspartnere muliggjøres videreutviklingen av Multiconsults kompetanse. 

I over 100 år har Multiconsult vært totalrådgiver for byggherrer med fokus på samfunnsansvar, verdiskapning, helhets- løsninger 
og miljø. Multiconsults etterspurte ekspertise og kompetanse dekker et totalt spekter av fag og prosjektfase. Tilrettelegging og 
gode løsninger for alle typer nybygg, rehabiliteringer og ombygginger skal kjennetegne alle prosjektene selskapet bidrar inn i.

Innenfor Samferdsel har Multiconsult gjennomført en rekke store tverrfaglige prosjekter, og vært en viktig medspiller ved 
planlegging og prosjektering av veier, bybane og jernbanestrekninger. 

Multiconsult tilbyr:

• Beskrivelser og anbudsunderlagbudsunderlag
• Mulighetsstudier 
• Prosjektering
• Risikovurderinger og RAMS-analyser
• SHA-planer
• Søknader i henhold til myndighetskravkrav
• Tilstandsanalyser og skadevurderinger
• Vedlikeholdsplaner 

Multiconsults fagfelter innen spesialrådgiving er:

• Akustikk, støy og vibrasjoner
• Brannsikkerhet 
• Bygningsfysikk og byggskader
• Bygg- og eiendomsforvaltning/FDVU 
• Energirådgiving
• Kulturminne, vern og bygningsvern 
• Prosjektrisikostyring
• SHA-ledelse
• Solenergi
• Systemsikkerhet og risikostyring
• Tilstandsanalyser
• Vedlikehold og oppgradering





INNOVASJON, FORSKNING OG  
UTVIKLING
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Multiconsult har tette bånd til undervisningsinstitusjoner og gjennomfører til enhver tid større og mindre FoU-prosjekter i  
samarbeid med selskapets kunder. I tillegg holder Multiconsults eksperter jevnlig undervisning, kurs og foredrag. Ansatte 
med phd-grad bidrar til at vår kompetanse er i forskningsfronten. 

Oscar og Multimap er gode eksempler fra fagfeltet: 

OSCAR

Forskningsprosjektet Oscars mål er å optimalisere utformingen av bygg, basert på utvikling av kunnskap, metoder og  
analyseverktøy. Dette vil gi økt verdiskaping for eiere og brukere gjennom byggets levetid. Multiconsult ser på hva som 
kreves av kunnskap om bygg i bruk, hvordan det kan implementeres i tidligfaseplanleggingen – og hvordan intensjoner og 
ambisjoner kan ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging og drift. Det vurderes også hvordan ulike  
gjennomføringsmodeller kan støtte opp om dette.

MULTIMAP 

Multiconsult ønsker å gi innovasjon og nytenkning gode vilkår.  Multimap er et resultat av Multiconsults lange erfaring med 
utvikling av eiendomsporteføljer. Det er et web-basert verktøy der bygningsmasse kartlegges på en strukturert og ressurseffektiv 
måte. Ved å analysere registrerte data får eierne et meget godt beslutningsunderlag for videre strategier for bygningsmassen.

Multimap er også benyttet for å kartlegge eksempelvis veier og bensinstasjoner. Nær sagt alle objekttyper kan kartlegges i 
verktøyet og analyseres slik at man får det best mulige beslutningsunderlaget for videre utvikling. 
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AKUSTIKK

Lydforholdene i bygg er viktig for menneskers opplevelse og trivsel. Akustikerne i Multiconsult muliggjør byggherrens, brukernes og arkitektens ønsker om 
gode opplevelser i en kultursal eller kirke, og et godt arbeidsmiljø i et kontorlandskap. Multiconsult sørger for at myndighetskrav og kvalitetskriterier blir 
ivaretatt gjennom hele planprosessen fra skissestadiet til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Selskapet bistår både innenfor nybygg og ved 
rehabilitering av eksisterende bygninger.

Vegtrafikk, jernbane og andre transportmidler fører til støy, og beregning av støysonekart og vurdering av skjermingstiltak utgjør en viktig del av alle 
samferdselsprosjekt. Multiconsult legger vekt på å komme inn i tidlig planfase og følge oppdrag fra konseptvalg-/konsekvensutredninger til prosjektering av 
støyskjermer og fasadetiltak.

Støy og vibrasjoner fra industrianlegg, offshore- og landanlegg for olje- og gasssektoren utgjør en betydelig del av Multiconsults virksomhet. I godt 
samarbeid med oppdragsgiver og øvrige prosjekterende sørges det for at både arbeidsmiljø, NORSOK-krav og hensyn til omgivelsene ivaretas. 
 

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland
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BRANNSIKKERHET

Myndighetene har et stort fokus på brannsikkerhet og kravene til dokumentasjon av brannsikkerhet blir stadig skjerpet. Realisering av trygge bygg med 
optimal utforming i tråd med de nye bransjetankene, arkitekters utfoldelse samt eier, kunden og brukers ambisjoner, krever nytenking fra hele bransjen. Som 
en ledende aktør innen moderne brannrådgivning står Multiconsult godt rustet til å møte denne utfordringen. Selskapets rådgivere besitter et høyt faglig 
nivå, har lang erfaring og søker kontinuerlig utvikling av fagområdet både internt i våre prosjekter og for bransjen generelt. 

Selskapets brannrådgivere bistår med brannstrategi/konsept for nybygg og ombygging, brannanalyser og simuleringer, branntegninger, 
brannverndokumentasjon, kontroll av prosjektering/utførelse, evakueringsplaner og organisering av brannvern i virksomheter og brannskadevurderinger. 
Med brannteamet sin analysekunnskap og kjennskap til brannfenomenet jobber selskapet med brannsikkerhet i alle prosjekt- og livsløpsfaser for et bygg eller 
et anlegg samt innenfor alle forretningsområder, fra bygg- og eiendom til samferdsel og energiområdet.

 Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo



Foto: Ssu
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Eidsvollsbygningen  | Foto: Daniela H

BYGNINGSVERN

Bro mellom fortid og fremtid

Multiconsult kjenner mulighetene som ligger i eksisterende bygningsmasse, og finner løsninger som gjør det mulig å tilpasse byggene til dagens behov. 
Selskapet tar hånd om alle bygningstyper og alle faser i byggesaker, fra konseptutvikling til driftsfase.
Bærekraft er et nøkkelord, og Multiconsult kan tilby komplett rådgiving, der alle fag ivaretas, inkludert prosjektledelse. Løsningene tar hensyn til historie, 
materialbruk, beliggenhet og byggekunst.

Multiconsult er stolt av å ha vært en pådriver for bygningsvern siden tidlig på 1970-tallet, og har en ledende posisjon innen fagfeltet. 
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 Foto: Kilden Teater- og Konserthus

EIENDOMSLEDELSE

Eiendomsledelse handler om å lede og styre eiendom og støttetjenester for å oppnå størst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet forøvrig. 
Rådgivingen omfatter både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter i grensesnittet mellom bygg og eiendom og virksomhet. 

Multiconsult er i dag landets ledende fagmiljø på dette området og har en ledende rolle innen forskning, undervisning og utvikling av bransjenormen både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Multiconsult arbeider i alle faser, men hoved fokuset er rettet mot de tidlige faser og mot drifts /forvaltningsfasen. I tett samarbeid med kunden 
hentes bedriftens egen kompetanse og ideer ut. Ved å kombinere dette med Multiconsult sin spesialkompetanse utvikles gode løsninger med eierskap 
i organisasjonen. Selskapets spesialkompetanse omfatter forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU) i byggeprosjekter og bygg i bruk, strategiske 
bygningsanalyser (multiMap), asset management, facility management, livssyklus kostnader (LCC) og leietakerrådgivning.
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ENERGIBRUK OG BYGNINGSFYSIKK

Multiconsult har som første rådgiverselskap valgt å kombinere kompetanseområdene energibruk og bygningsfysikk - og selskapet sitt samlede fagmiljø er 
unikt i Norge. Flere av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen både energibruk, bygningsfysikk, og bygningsintegrert solenergi er samlet i samme 
enhet, noe som fører til en sømløs integrering av fagene. Multiconsult deltar også i ZEN - «Zero Emission Neighborhood» og har deltatt i ZEB «Zero Emission 
Buildings» som ble avsluttet i begynnelsen av 2017. Dette er Norges største forskningsprosjekter på miljøvennlige bygg og områder. Selskapet deltar også 
aktivt i Klima 2050.

Bygningsfysikk er et av de fire fagfeltene som er underlagt uavhengig kontroll i henhold til Plan og bygningsloven. Fagfeltet sørger for gode tette, fuktsikre og 
isolerende løsninger i klimaskallet (yttervegger og tak) samt ved ulike klimasoner inne i bygg. 

Gjennom rådgivning innen energibruk og bygningsfysikk sørger Multiconsult både for valg av grønne energikilder og effektiv bruk av energien, når den først er 
kommet frem til bygget. Multiconsult tar ansvar for store deler av inneklima rådgivningen gjennom termiske vurderinger, solskjerming og dagslys.

Fornebu Senter | Foto: Siv Holmen 
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SOLENERGI

I løpet av 45 minutter mottar jordkloden strålingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens årlige energiforbruk. Multiconsult har kunnskapen og 
erfaringen som trengs for å kunne utnytte denne ressursen, enten det er snakk om produksjon av varmtvann eller elektrisitet.

Multiconsult har allerede fått mange viktige oppdrag innen solenergi. Dette gjelder blant annet solkraftverket på Fornebu senter og løsning for 
solcelleanlegget på Powerhouse One-bygget i Trondheim. I tillegg har Multiconsult prosjektert og gjort forstudier på solparker både i og utenfor Norge.

Multiconsult tilbyr totalpakker for solenergianlegg. Dette inkluderer utarbeidelse av anbudsdokumenter og kontrakter hvis kundene ønsker det. Selskapets 
rådgivere gjennomfører også teknisk kontroll og due dilligence. Potensialet for bruk av solenergi er meget stort. En solpark på fire prosent av Norges areal vil 
produsere en kraftmengde som tilsvarer den samlede årlige norske eksporten av olje og gass.

Foto: Snøhetta
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SYSTEMSIKKERHET OG RISIKOSTYRING

Multiconsult sine spesialister på systemsikkerhet og risikostyring er en integrert del av selskapets ingeniørmiljø og bidrar til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
ivaretas i oppdragene, samt i systemene som utvikles. Med system menes en organisert struktur av komponenter (tekniske, menneskelige, logiske) som 
opererer sammen for å oppnå et sett med ønskede funksjoner. Systemet kan eksempelvis være en teknisk installasjon, en jernbanestrekning, en vegtunnel,  
en transformatorstasjon eller et sykehus. 

Systemsikkerhet er en egenskap ved et definert system og handler om at:

• Systemet fungerer slik vi ønsker, når vi ønsker
• Driftsproblemer og driftskostnader minimeres
• Risiko for skade er kjent, og under kontroll

Fagområdene tilknyttet systemsikkerhet og risikostyring dekker både helse og arbeidsmiljø, pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet, sikkerhet, 
security og beredskap. Multiconsult utfører både kvantitative og kvalitative risikoanalyser (HAZID, HAZOP, brann- og eksplosjonsrisiko etc), CFD- og 
strømningsanalyser, kvantitative og kvalitative pålitelighets- og tilgjengelighetsanalyser (FMEA, FMECA, Monte Carlo etc), ROS- og beredskapsanalyser, 
vedlikeholdsanalyser (RCM) mm.   

 Foto: Snøhetta 
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TILSTANDSANALYSE

Multiconsults fagmiljø har solid erfaring og spisskompetanse på materialegenskaper, bruk av materialer sett i historisk perspektiv, gamle og nye 
konstruksjonsprinsipper, samt vurdering av skadeårsaker. Selskapet har opparbeidet et godt samarbeid med antikvariske myndigheter for å finne frem til 
gode og skånsomme utbedringsmetoder, som sikrer bevaringsverdier i bygninger og anlegg. 

Vi har god kompetanse på TDD (Teknisk Due Dilligence) i forbindelse med kjøp og salg av eiendom eller eiendomsportefølje

Multiconsults rådgivere er spesialister innen bygningsforvaltning, husbyggingsteknikk, konstruksjonsfag, materiallære, bygningsarkeologi og stilhistorie/
konservering. Enkelte har i tillegg håndverksbakgrunn. 



Multiconsult

Nedre Skøyen vei 2 

0276 Oslo, Norge

Tlf: +47 21 58 50 00

multiconsult@multiconsult.no

www.multiconsult.no

OM MULTICONSULT
Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen pros-
jektering og rådgiving. Multiconsult tilby multifaglig rådgiving, design, 
prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll.

Vi bruker over 100 års erfaring til å lage ny historie sammen med våre 
kunder. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv 
prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre 2500 
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 30-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 finnes over hele landet  
og i store deler av verden. 

Multiconsults forretningsområder består av:

• Bygg & Eiendom
• Industri
• Olje & Gass
• Samferdsel
• Fornybar Energi
• By & Samfunn 
• Vann & Miljø


