
Gjennom mange prosjekter i flere tiår, har Multiconsult lært bransjen å 
kjenne. Moderne landbaserte oppdrettsanlegg er avanserte prosess- 
anlegg hvor høy grad av integrert prosjektering er en viktig suksessfaktor. 
Vi tilbyr totalprosjektering hvor vår prosesskunnskap er en viktig  
premissgiver i prosjektet, men der også bransjekunnskap for de  
tradisjonelle ingeniørfagene kommer våre kunder til gode og er viktig for 
å oppnå et optimalt resultat.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen design og prosjektering 
av ulike typer oppdrettsanlegg på land. Vi har dyktige medarbeidere 
med tverrfaglig bakgrunn innen ulike ingeniørfag, biologi, og fiskehelse. 
Denne sammensetningen innebærer at vi kan gi faglige råd i alle faser av 
prosjekt. Vi bruker vår egen gjennomføringsmodell i alle prosjekter, hvilket 
sikrer god og effektiv prosjektgjennomføring. Dette innebærer blant 
annet tett samarbeid med kunden slik at vi sikrer maksimal verdiskapning 
av investeringene.

REFERANSER
• Marine Harvest, Steinsvik
• Grieg Seafood, Trosnavåg
• Bremnes Seashore, Trovåg
• Lerøy, Bjørsvik
• Marine Harvest, Fjæra
• Fjon Bruk AS - Alsaker Fjordbruk AS

Oppdrettsanlegg på land
Fiskeri og havbruk

Bremnes Seashore, Trovåg | Foto: Magne Langåker
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Øverst: Marine Harvest, Steinsvik Fjon Bruk AS - Alsaker Fjordbruk AS | Foto: Fjon Bruk AS
Nederst: Lerøy, Bjørsvik

TYPISKE  
TJENESTER

• Design av prosessanlegg
• Prosjektering og dimensjonering av RAS-og 

gjennomstrømningsanlegg
• Utarbeidelse av anbudsgrunnlag
• Prosjekteringsledelse
• Prosjektledelse og administrasjon
• Byggeledelse
• Vurdering av lokaliteter
• Utarbeidelse av reguleringsplaner
• Søknad om konsesjon
• Produksjonsplanlegging
• Konsekvensutredninger
• Kontrahering av entreprenører og 

leverandører

• Utarbeidelse av kontrakter
• Alle typer søknader til offentlige myndigheter
• Smittehygienisk planløsning
• Rømningsteknisk rapport
• Funksjonsbeskrivelse
• Analyse av driftsikkerhet og sårbarhet for 

delsystemer og komplette anlegg
• Vedlikeholdsoptimalisering (RCM)
• CFD-analyse av strømningsforhold i 

prosessanlegg eller røykspredning ved brann
• SHA
• Risikoanalyse ifm. oppbevaring og bruk av 

farlig stoff

• Settefiskanlegg
• Postsmoltanlegg
• Landbasert matfiskanlegg
• Lukkede anlegg i sjø
• Kultiveringsanlegg
• Anlegg for produksjon av rensefisk
• Anlegg for produksjon av marin fisk
• Anlegg for algeproduksjon

PROSJEKTER


