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Flytende oppdrettsanlegg 
Måling, modellering og rådgivning 

Multiconsult Norge AS er et akkreditert inspeksjonsorgan og kan tilby 
en livsløpsoppfølging av lokaliteten, fra idé til ferdig utlagt anlegg. Vi 
leverer lokalitetsrapporter, anleggssertifikat, fortøyningsanalyser og 
hovedkomponentbevis i tillegg til de fleste typer generelle ingeniør-
tjenester. 
 
Vi har et av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor kystteknikk 
og marinteknologi, og vår tverrfaglighet gjør at vi kan løse alle 
tekniske oppgaver innenfor akvakultur – både kystnært og i 
eksponerte områder. Våre spesialister har lang erfaring som spenner 
seg fra den tekniske analysen til den daglige driften ute på lokaliteten. 

KONTAKTPERSONER 
Tor-Arne Helle 
Mob: 903 60 558 
tah@multiconsult.no 
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Kompetanse 

For å møte utfordringene fra moderne akvakultur i sjø gir, trekker vi inn kompetanse fra en stab på over 

2500 personer med erfaringer fra eksempelvis offshore, bygg og anlegg, VA, fornybar energi, geologi og 

miljø.  

Verktøy 

Vårt egenutviklede analyseverktøy REMAST gir oss muligheten til å kjøre fortøyningsanalyser hvor laster fra brønnbåter 

kan inkluderes. Sammen med en rekke andre verktøy inkluderes fôringsflåter, flytekrager og nøter på en slik måte at det 

globale lastbildet fremstilles på en informativ måte. Vårt mål er at våre analyser enkelt skal kunne brukes som et 

designgrunnlag for bygging av rømningssikre anlegg. Dette gjøres gjennom enkle brukergrensesnitt og tydelige 

rapporter. Vi skal være markedsledende i produktoppfølging, og følge kunden helt frem til et rømningssikkert anlegg. 

REMAST er akseptert av Norsk Akkreditering for akkrediterte fortøyningsberegninger.  

 

Instrumenter 

Vi har en stor instrumentpark med moderne strømmålere, bølgemålere, hydrografisonder og værstasjoner. Sammen 

med en dyktig stab av oseanografer, sivilingeniører i marinteknikk og spesialister innen havbruk har vi god kapasitet til 

å levere produkter med høy kvalitet. Det beste inntrykket av hvor eksponert en lokalitet er får man ved å bruke en 

korrekt kombinasjon av målinger og innhenting av tilgjengelige værobservasjoner kombinert med tilpassede modeller. 

Visualisering og god presentasjon av resultatene er svært viktig for entydig forståelse og den videre bruken av 

resultatene fra en modell, undersøkelse eller inspeksjon.  

 

Havbruksprodukter 

Strømmålinger Metocean Strukturberegninger 

Bølgemålinger Deponeringsmodeller Strømningsanalyser 

Lokalitetsrapport Bølgebevegelsesanalyse Bølgebryting 

Anleggssertifikat Hydrodynamiske laster  Reguleringsplaner 

Fortøyningsanalyser Modelltesting Kart og tegninger 

Hovedkomponentbevis Stabilitetsberegninger Rasvurderinger 
 

Modelleringsverktøyet REMAST Øverst: Inspeksjonstjenester iht. NYTEK-forskriften 
Nederst: Utviklingsprosjekter for overvåkning av fysisk miljø 


