
Multiconsult har et av Norges fremste kompetansemiljø innen kyst- 
teknikk 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 kompleksi-
teten 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 felt- 
målinger, avansert modellering og simuleringer. Videre beregnes  
tilhørende miljøkrefter og respons på landfaste og flytende konstruk-
sjoner. Multiconsult er akkreditert inspeksjonsorgan for utførelse av 
tjenester iht. krav i NYTEK-forskriften og NS9415. I vår utviklede kart- 
tjenesten AkvaGIS Fiskehelse oppdaterer fiskehelsenettverkene  
hverandre om sykdomstatus.

Oppdrettsanlegg i sjø
Fiskeri og havbruk
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TYPISKE  
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

• Miljøkartlegging av fjorder
• Lokalitetsundersøkelser
• Design av fortøyning til fôrflåter
• 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

PROSJEKTER


