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Akvakultur

Typiske arbeidsområder 
• Prosjekt- og byggeledelse

• Byggherrerådgivning

• Myndighetskontakt, søknader

• Plan- og reguleringsarbeid

• Prosjektering av landanlegg, kaier,   

 moloer, bølgedempere, fl ytende   

 konstruksjoner etc.

• Prosessledelse og innovasjon

• Teknologikvalifi sering

• Risiko og sårbarhet

• Strømnings- og CFD-analyser

• Geoteknikk

• Bølgeanalyser og målinger

• Rømningssikringsrapport

• Fiskevelferd og fi skehelse

• Miljørådgivning

• Klimaendringer

Store oppdrettsanlegg på land
Norconsult har spisskompetanse og 

lang erfaring innen prosjektering av store 

landbaserte industrianlegg. Selskapet 

har over 80 års erfaring som rådgivende 

aktør for å realisere prosjekter for kunder 

nasjonalt og internasjonalt.

Kombinasjonen av erfaring fra noen av

Norges største industriprosjekter, høy 

faglig kompetanse innen alle relevante 

fagområder og relevant spisskompe-

tanse innen akvakultursektoren, gjør 

Norconsult til en solid partner ved 

utbygging av nye postsmolt- eller 

matfi skanlegg.

Referanseprosjekter innen akvakultur- 

markedet inkluderer fôrfabrikker for 

Skretting og BioMar, detaljprosjektering 

av postsmoltanlegg, mulighetsstudier for 

etablering av matfi skanlegg på land og 

mye mer. 

Norconsult dekker alle fag og kan bistå i

alle faser, fra mulighetsstudier til detalj-

prosjektering, byggeledelse og 

overlevering. 

Rapport om rømmingssikring
For myndighetene har Norconsult 

utarbeidet veilederen som vil være et 

verktøy for bransjen ved utarbeidelse 

av tilstandsvurderinger for eksisterende 

anlegg. Dermed har vi bygd opp unik 

innsikt og bransjeledende kompetanse 

innenfor tilstandsanalyser og rømnings-

tekniske rapporter.

I årene som kommer vil vi bistå næringen 

i kommende overgangsperiode der myn-

dighetene stiller nye krav til eksisterende 

og nye anlegg.  

Ledende marin kompetanse
Norconsult er ledende innenfor kystteknikk

og marine konstruksjoner. Referanser 

varierer fra store samferdsels-prosjekter 

som fl ytebroene for ferjefri E39 til mer 

tilspissede akvakultur-relaterte oppdrag 

som tekniske vurderinger av utviklings-

konsesjonssøknadene og modellering av 

lukkede merdekonsepter. 

Selskapet leverer også komplekse bølge-, 

strøm- og vindanalyser som gir grunnlag 

for optimalisering av konstruksjoner og 

plassering av anlegg. Norconsult har blant

annet utført et mangfold av strømnings-

analyser av brønnbåt-tankene og strøm-

setting av oppdrettskarene med 

varierende fasonger. 

Våre leveranser 
• Kommune- og reguleringsplaner

• Studier, utredninger og analyser

• Skisseprosjekt/forprosjekt/ 

 detaljprosjektering

• Tekniske spesifikasjoner

• Prosessflyt/layout

• 3D-visualisering/Big Data og AI

• Konkurransegrunnlag

• Kontraktsdokumenter

• ROS analyser

• Nedetidsanalyser

• Finansieringsmodeller

• Kvalitetskontroll og faglig bistand

• Samsvarserklæring iht. Maskindirektivet
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Kontakt 

Onno Musch
Markedsansvarlig Norge/Region Midt
Onno.Musch@norconsult.com
+47 967 42 328 

Egil Larsen
Markedskontakt Region Vest
Egil.Larsen@norconsult.com
+47 454 04 710

Tor-Jørgen Aandahl
Markedskontakt Region Nord
Tor-Jorgen.Aandahl@norconsult.com
+47 952 09 424

Noen utvalgte referanser

Postsmoltanlegg for Lerøy Aurora AS
Detaljprosjektering og byggeledelse av 

et landbasert postsmoltanlegg for laks. 

Nye utvidelser vil øke produksjonsvolum 

til 8000m3 som vil medføre både økt 

antall og økt størrelse på smolt. Total 

investeringssum for anlegget vil ligge på 

mer enn 700 millioner kroner når 

anlegget står ferdig.

Fôrfabrikker for Skretting AS og 
BioMar AS
Byggteknisk prosjektering og bygge-

ledelse av fl ere fôrfabrikker for Skretting

og Biomar. Inkluderte alle fag med 

prosjektledelse og prosjekteringsledelse 

for oppføring av fabrikkene.

Mulighetsstudier og forprosjekt for 
matfi sk anlegg på land
Norconsult har utarbeidet mulighets-

studier og forprosjekt for fl ere nye 

konsepter av anlegg der laksen skal 

oppdrettes på land frem til slakteklar 

vekt. Blant annet har vi bistått med 

mulighetsstudier for Aquaculture 

Innovation AS og Andfj ord AS. 

CFD analyser av brønnbåt-tank for 
Aas Mek AS 
Vurdering av vannkvalitet og fordeling 

i brønnen samt vurderinger av trykktap 

som har konsekvenser for pumpekost-

nader og driftskostnader. Flere forskjel-

lige utforminger av brønnen ble utprøvd 

for å optimalisere vannfordelingen og 

trykktapet.

Tekniske notater for utviklingskonse-
sjonssøknader for Fiskeridirektoratet
Tekniske vurderinger av et mangfold 

innovative konsepter for å løse noen av 

næringens mest pressende utfordringer. 

Norconsult leder arbeidet og bidrar 

med spisskompetanse innenfor marine 

konstruksjoner og har knyttet til seg 

partnere innen fi skebiologi og risiko-

vurdering. 

Postsmolt anlegg for Njord Salmon
Norconsult har bistått Njord Salmon 

over mange år. Tjenestene har variert fra 

prosjektering, prosjekteringsledelse og

byggeledelse av utvidelse av anlegget til

bistand med vurderinger og teknologi-

kvalifi sering av mulige leverandører. 

Njord Salmon produserer i dag rundt 2 

millioner storsmolt per år.

Laksefj ord AS

Senja Akvakultursenter AS, utarbeidet av Norconsult

Skretting AS

Njord Salmon AS

Aas Mek AS
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Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden,

med virksomhet som spenner over fi re verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot 

samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter 

innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, 

miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. 

www.norconsult.no

Om Norconsult


