
Økende grad av industrialisering og et større omfang av landbaserte  
løsninger, gjør at kompleksiteten i anleggene øker. Dette medfører nye 
utfordringer som gjør at systemsikkerhet og systempålitelighet blir enda 
viktigere enn før.

Kontinuerlig arbeid med systemsikkerhet handler om og gir kontroll på:

• Driftssikkerhet - Systemer fungerer slik vi ønsker og når vi   
 ønsker.

• Kostnader - Driftsproblemer og driftskostnader minimeres.

• Uønskede hendelser - Risiko for uhell og skade er kjent og   
 under kontroll. F.eks. rømming og sykdom.

Dette oppnås bare med et systematisk fokus på sikkerhet, pålitelighet, 
tilgjengelighet og vedlikeholdsvennlighet gjennom alle faser fra konsept- 
utvikling til driftsfase. 

Multiconsult tilbyr tjenester innen fagområdet gjennom å kombinere 
spesialkompetanse innen systemsikkerhet og risikostyring med erfaringen 
selskapet har med planlegging og gjennomføring av prosjekter for hav-
bruksnæringen.

REFERANSER
• Multiconsult utfører i 2016-2017 

risikoanalyser for Bremnes Seashore 
sitt settefiskanlegg på Trovåg. 
Analysen omfatter alle tekniske 
systemer inkludert RAS-anlegg, og har 
fokus på driftssikkerhet og fiskehelse.

Systemsikkerhet og Risikostyring
innen akvakultur
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Multiconsult har bred erfaring med kartlegging og håndtering av risiko på kritiske indus-
trisystemer. Vi har lang erfaring med risikostyring på automasjonssystemer med program-
merbare kontroll- og styringssystemer.  Typisk er dette systemer bestående av pumper, rør, 
vannføring, ventilasjon og strømforsyning, inkludert tilhørende styringssystemer. 

Vår erfaring fra risikostyring av kritiske systemer i ulike bransjer gir verdifull erfaringsover-
føring til tilsvarende systemer innen havbruksnæringen. 

Våre metoder muliggjør valg av driftssikre og bærekraftige løsninger.

TYPISKE  
TJENESTER

• Risikoanalyser
• Pålitelighetsanalyser
• Vedlikeholdsoptimalisering 

(RCM)

• FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
• HAZOP (HAZard and OPerability study)
• CHAZOP (Computer HAZOP)
• CFD- og strømningsanalyser 

(Computational Fluid Dynamics, brukes 
til forskjellige strømningsanalyser, 
som for eksempel kartlegging av 
vanngjennomstrømming i tank eller 
brann- og røykspredning)

• M.fl.

METODER  
OG VERKTØY


